
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  Bredholm 3, 2133 JL Hoofddorp 
Telefoonnummer 023-5613969 
Internetadres  www.lionsclub-hr.nl  

www.lions.nl/haarlemermeer.ringvaart 
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 F. Kroon,  geb. 20-09-1958 te Haarlemmermeer  Voorzitter 
Lid A W. Huijsmans,  geb. 24-02-1954 te Haarlemmermeer  Secretaris  
Lid A G.J.J. Broersen,   geb.  20-06-1944 te Grootebroek  Penningmeester 
Lid B P.G. Blom  geb.  22-03-1946 te Haarlemmermeer  Lid 
Lid B Chr. Verkuijl  geb.  24-08-1948 te Haarlemmermeer  Lid  
 
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) 20% 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 
Vanwege corona is Lions MeerSpinning in het seizoen 2020-2021 niet doorgegaan. Wel is geld 
bijeengebracht met de in- en verkoop van amaryllisbollen en wijn. Van de netto opbrengst is € 4.000 
gesponsord aan Stichting De Aanloop in Hoofddorp, een vrijwilligersorganisatie die activiteiten 
organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 
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, 



Financiële verantwoording 

 
 
De verkoop van amaryllisbollen  en wijn heeft € 4.578 opgebracht. Hiervan is € 4.000 overgemaakt 
aan Stichting De Aanloop in Hoofddorp. 

De incidentele opbrengst betreft de vanwege corona bijeengebrachte ‘verjaardagsborrelpot’ ten 
behoeve van het project ‘Little Lions Child Coaching’ in Zuid Afrika. Het project betreft het geven van 
gratis workshops geestelijke gezondheid aan 1500 kinderen in drie townships rond Kaapstad (Langa, 
Khayelitsha en Imizamo Yethu), alsmede het opleiden en in dienst nemen van 8 lokale coaches voor 
geestelijke gezondheid via de Little Lions Academy 

De ‘Giften algemeen’ betreffen o.a. bijdragen aan het ‘Smulbos’, puzzels voor Verzorgingscentrum 
Westerkim in Nieuw Vennep en project Het BeterBoek voor het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. 

Resultatenrekening verslagjaar 2020-2021

Euro Euro Euro
2020-2021 2019-2020 2018-2019

Baten
Lions MeerSpinning/golf 0 6.215 9.079
Wijn/bollen aktie 14.991 16.379 9.627
Rentebaten 1 0 1
Incidentele opbrengsten 625 100
Totaal inkomsten 15.617 22.694 18.707

Lasten
Kosten Lions MeergSpinning/golf 0 1.221 884
Kosten Wijn/bollen aktie 9.824 11.996 6.395
Kosten akties 9.824 13.217 7.279

Participatie Lionsclub H"meer-Host 590 453 347
Overige kosten 159 150 184
Totaal lasten 10.573 13.820 7.810

Stichting De Aanloop te Hoofddorp 4.000
Project Little Lions in Zuid Afrika 625
Gift Hoofddorp aan Zee 0 7.500 7.500
Giften algemeen 546 368 250
Giften Lionsorganisatie 112 997 397
Reservering t.b.v. kansarme kind 0 3.945 2.909
Voorziening giften 578 438 423
Totaal giften 5.861 13.248 11.479

Resultaat -817 -4.374 -582

Batig saldo Lions Meerspinning 4.994 8.195
Batig saldo Wijn/bollen aktie 4.578 4.383 3.232



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

Na afdracht van genoemde donaties resteert voor de stichting  voor het seizoen 2020-2021 een 
nadelig saldo van € 817.  

 
 
In de vergadering van 24 november 2021 is besloten om bij ‘geoormerkte’ fundraisingsactiviteiten de 
bijdrage aan de ‘Giften reserve’ te verhogen naar 20% van het batig saldo.  

Verder is besloten om van de reserve t.b.v. het kansarme kind € 1.000 te reserveren voor het Little 
Lions project in Zuid Afrika en het restbedrag over te boeken naar de giften reserve. Verder is 
besloten om het negatieve resultaat ten lasten van de giften reserve te boeken. 

Na toevoeging van € 578 uit de nette opbrengst van bollen en wijn-aktie resteert een giften reserve 
van € 4.364.  

De post nog te betalen betreft de nog over te maken ‘verjaardagsborrelpot’ naar Little Lions in Zuid 
Afrika. 

 

Balans ultimo boekjaar

Euro Euro Euro
31-7-2021 31-7-2020 31-7-2019

Debet
Rabobank 9.362 15.950 13.976
Rekening courant Club 818 -6.157 -5.794
Totaal liquide middelen 10.180 9.793 8.182

Nog te ontvangen/vooruit betaald 0 0 0

Totaal bezittingen 10.180 9.793 8.182

Credit
Eigen vermogen 53 53 1.640
Giften reserve 4.364 438 1.030
Totaal eigen vermogen 4.417 491 2.670

Nog te betalen/vooruit ontvangen 625 0 348
Reserve t.b.v. Little Lions in Zuid Afrika 1.000
Reserve t.b.v. het kansarme kind 5.164 5.164
Reserve t.b.v. Oude van dagen uitje 4.138 4.138 0

Totaal vermogen en schulden 10.180 9.793 8.182


