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Meerjaren Beleidsplan Vereniging Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard 

 

1. Doelstelling en het actuele beleid 

De doelstellingen van Lionslcub IJsselstein-Lopikerwaard luiden als volgt: 

i. Het bevorderen van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld; 

ii. Het nastreven van goed overheidsbestuur en goede burgerzin; 

iii. Het actief betrokken zijn bij het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn 

van de samenleving; 

iv. De Lionsclubs verenigen, op basis van vriendschap, kameraadschap en wederzijds 

begrip; 

v. Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van 

openbaar belang; 

vi. Mensen aanmoedigen ervoor open te staan dienstbaar te zijn aan de samenleving 

zonder persoonlijk financieel gewin na te streven; 

vii. Het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep 

en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen. 

Met als uitgangspunt het Lionsmotto “We serve” en indachtig één van de onderdelen van de 

Lions-erecode (“Ik zal mijn medemens helpen door mee te leven met hen die leed 

ondervinden, door hulp te verschaffen aan zwakken en door steun te geven aan 

behoeftigen”) geeft Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard materiële en immateriële 

ondersteuning aan projecten die ondersteuning bieden aan hen die hulp het meeste nodig 

hebben. Primair richt de club zich op projecten binnen het verzorgingsgebied van de club, te 

weten IJsselstein en de Lopikerwaard. Ondersteuning van projecten buiten deze regio of 

zelfs internationale projecten is echter niet uitgesloten. De afgelopen jaren is de nadruk bij 

de projecten die worden ondersteund komen te liggen bij projecten die op een of andere 

wijze te maken hebben met de jeugd. 

Bij de toetsing van aanvragen voor ondersteuning is het volgende van belang: 

 Alternatieve steunmogelijkheden zijn niet aanwezig of uitgeput; 

 De steun is in beginsel eenmalig; er worden in ieder geval geen meerjarige 

verplichtingen aangegaan; 

 Er worden geen exploitatietekorten aangevuld; 
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 Er moet, voor zover van toepassing, vertrouwen zijn in het management van de 

aanvragende organisatie; 

 De aanvraag moet specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden zijn. 

Het beleid is er op gericht om de financiële steun die wordt verleend aan de ondersteunde 

organisatie, vooraf duidelijk vast te leggen en wel in de vorm van een vastgesteld 

eindbedrag, zodat zowel de ondersteunde organisatie als de club direct weet wat de 

ondersteuning in financiële zin inhoudt. 

 

2. Werkzaamheden van de vereniging 

 Binnen de vereniging opereert de Service-activiteitencommissie, die alle aanvragen 

voor materiële of immateriële ondersteuning beoordeelt aan de hand van de 

hiervoor vermelde criteria; na toetsing brengt deze commissie een advies uit aan het 

bestuur dat vervolgens de ingebrachte projecten voor besluitvorming voorlegt aan de 

ledenvergadering. 

 De vereniging beheert de langs de weg van fondsenwerving verkregen middelen, 

bestemd voor goede doelen.  

 De vereniging zoekt naar mogelijkheden om de concrete projecten extra financieel te 

ondersteunen door een andere subsidieverstrekker en eventuele sponsoren. 

 De vereniging draagt zorg voor de financiële afwikkeling van deze projecten en de 

daarbij behorende verslaglegging naar de eventuele subsidieverstrekker.  

 De vereniging brengt een jaarrekening waaruit de financiële positie van de 

vereniging blijkt. In de toelichting bij het verloop van de reserves op de balans van de 

vereniging wordt een verantwoording gegeven van het verloop van de middelen die 

voor goede doelen beschikbaar zijn. 

 

3. Fondsenwerving 

Fondsen worden op meerdere wijzen verkregen:  

  Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard organiseert fundraisingacties van allerlei aard, 

zoals muziekfeesten, veilingen, galadiners, fietstochten, Kerststollenverkoop, etc.  

 Er kunnen ook sponsoren benaderd worden (netwerken) die ten behoeve van een 

concreet project gelden aan de vereniging beschikbaar stellen.  
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 Waar mogelijk probeert de vereniging mede-financiering van subsidieverstrekkers te 

bewerkstelligen. 

4. Beheer fondsen en vermogen 

Alle geldstromen van de vereniging lopen uitsluitend via de bankrekening van de vereniging, 

zodat op eenvoudige wijze een helder financieel overzicht is samen te stellen en te 

controleren. De voor goede doelen beschikbare middelen worden verantwoord op de balans 

van de vereniging onder het hoofd “Fundmiddelen, bestemd voor goede doelen”. In de 

toelichting bij de jaarrekening worden alle mutaties in deze balanspost verantwoord, zodat 

zichtbaar is welke geldbedragen aan deze middelen zijn toegevoegd en welke geldbedragen 

ten behoeve van goede doelen zijn onttrokken. 

Het streven is erop gericht om de Fundmiddelen zoveel mogelijk op de spaarrekening van de 

vereniging te zetten en zo weinig mogelijk op de bestuursrekening, opdat zoveel mogelijk 

rente-inkomsten gegenereerd worden. 

 

5. Besteding fondsen en vermogen 

De ontvangen financiële middelen worden uitsluitend ingezet voor vooraf door de Lionsclub 

IJsselstein-Lopikerwaard vastgestelde en goedgekeurde concrete projecten. Voordat een 

project wordt goedgekeurd wordt dit altijd voorgelegd aan de binnen de Lionsclub 

opererende Service-activiteitencommissie, die elke aanvraag voor ondersteuning door de 

Lionsclub beoordeelt en toetst aan de door de club geformuleerde uitgangspunten. Deze 

commissie adviseert vervolgens aan de ledenvergadering van de Lionsclub over de aanvraag, 

waarna de ledenvergadering daarover besluit. (Een uitzondering geldt voor aanvragen 

waarmee een beperkt financieel belang is gemoeid. Daarover kan de Service-

activiteitencommissie, tot een bedrag van € 500, zelfstandig beslissen.) 

 

 

Laatst bijgewerkt: januari 2014 


