
Hartelijk welkom op de site van  
 
Stichting Lions Club Haarlemmermeer-Ringvaart  
 
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel als volgt 
ingeschreven: 
RSIN/fiscaal nummer 8167 82 738 
Bezoekadres  De Fruittuinen 1, 2132 NZ Hoofddorp 
Telefoonnummer 023-5617586 
Internetadres  www.lionsclub-hr.nl  
E-mailadres  ringvaart@lions.nl  
 
De stichting wordt sinds 01 januari 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) 
 
Het doel van de stichting is: 
a. het verlenen van materiële en ideële steun op charitatief, cultureel, sociaal en 

wetenschappelijk gebied, in de ruimste zin genomen; 
b. het beheren van de gelden en geldswaarden, bijeengebracht door de Lions Club 

Haarlemmermeer-Ringvaart, voor zover niet bestemd voor de interne organisatie. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken: 
a. door fondsen bijeen te brengen; 
b. door alle andere wettige middelen, welke het doel van de stichting kunnen 

bevorderen. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Vijf leden, te weten drie bestuursleden A, zijnde het dagelijks bestuur van de Lions Club 
Haarlemmer-meer-Ringvaart, en twee bestuursleden B, benoemd door de werkvergadering 
van de Club, niet zijnde lid van het dagelijks bestuur. 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Lid A W. Huijsmans,   geb.  24-02-1954 te Haarlemmermeer 
 Voorzitter 
Lid B M.P. Roodzant,  geb.  29-05-1960 te Heenvliet  
 Secretaris 
Lid A G.J.J. Broersen,   geb.  20-06-1944 te Grootebroek 
 Penningmeester 
Lid A M.J.M. van Dam,  geb.  20-02-1945 te Hillegom 
Lid B G. Blijham,   geb. 15-11-1955 te Zwolle 
 
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in zijn geheel of 
door een bestuurslid A, tezamen met een bestuurslid B. 
 
Beleid 
“We serve” is het internationale motto van alle Lionsclubs en staat voor oplossingen vinden 
voor problemen in de samenleving, het leveren van immateriële en materiële hulp en 
persoonlijke inzet. 



 
Financiële bijdragen worden verworven middels activiteiten. De organisatie van en 
assistentie aan deze activiteiten hebben voor de leden van de club een verplichtend 
karakter. 
 
 
 
Van het batig saldo van de ‘geoormerkte’ fundraisingsactiviteiten wordt in principe 
(afhankelijk van het risico) 10% aan de ‘Giften reserve’ toegevoegd, waaruit kleine donaties 
kunnen worden betaald en eventuele verliezen bij het organiseren van activiteiten kunnen 
worden opgevangen.  
De stichting heeft zelf vrijwel geen beheerskosten, zodat activiteiten vrijwel in z’n geheel  ten 
goede van goede doelen komen. 
 
Financiën worden gevraagd en ongevraagd gedoneerd aan bij voorkeur in Haarlemmermeer 
of directe omgeving gevestigde personen of instellingen en met name voor kinderen aan de 
onderkant van de samenleving.  
Inwoners, stichtingen of verenigingen uit Haarlemmermeer kunnen overigens wel 
gesponsord worden voor activiteiten elders in de wereld.  
 
Activiteiten 
Al enkele jaren wordt geld bijeengebracht met de in- en verkoop van wijn. Dit wordt al enkele 
jaren gedaan t.b.v. kansarme kinderen in de Haarlemmermeer.  
 
In 2013 is een jaarlijkse Lions Meerkamp van start gegaan. Deze activiteit is enerzijds 
bedoeld om geld bijeen te brengen en anderzijds ter ondersteuning van de sportiviteit in de 
Haarlemmermeer. 
Lions Meerkamp 2016 was wederom geslaagd.  
 
Verder participeert de club met nog vier andere clubs in de Haarlemmermeer en de 
Bollenstreek  in de aanleg en het onderhoud van een ‘Smulbos’ bij de Plesmanhoek aan de 
IJweg nabij Schiphol, bedoeld tot het in stand houden van oude fruitrassen. 
 
Immateriële activiteiten zijn o.a. verricht bij Jeugdland Nieuw Vennep, kunstwerkplaats 
Quinta Essentia in Zwaanshoek en een zorgmanege in Hoofddorp. 
 



 

Financiële verantwoording

 
 
Dankzij de inzet van velen kan  Lions Meerkamp 2016 wederom als geslaagd worden 
aangemerkt.  Met dank aan deelnemers, sponsoren en de ‘Club van 100’ resteerde een batig 
saldo van € 4.830. Hiervan is een bedrag van € 4.000 aan Stichting Leergeld gedoneerd. 

De wijnactie ten behoeven van het kansarme kind in de Haarlemmermeer heeft € 1.562 
opgebracht. 

De ‘Giften algemeen’ betreffen o.a. een bijdrage aan de Woman in Cyber Security 
Foundation. 

‘Giften Lionsorganisatie’ betreffen o.a. de Lions Club International Foudation en North Sea 
Lions. 



Na afdracht van genoemde donaties resteert voor de stichting  voor het seizoen 2013-2014 
een batig saldo van € 1.837.  

  
 
Van het batig saldo ad. € 1.837 is € 1.406 toegevoegd aan de reserve voor het kansarme 
kind, € 275 aan de giften reserve en € 156 aan het eigen vermogen. 

De post ‘nog te betalen’ betreft de bijdrage aan de Woman in Cyber Security Foundation. 


