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ANBI-INFORMATIE FISCAL YEAR 2019/2020 
 

 

NAAM 

Stichting Activiteiten Lionsclub Alblasserwaard Tablis te Hardinxveld-Giessendam. Deze stichting is 

gelieerd aan de Vereniging Lions Club Alblasserwaard Tablis. 

 

 

RSIN 

Het inschrijvingsnummer van de stichting in het stichtingsregister is 8218.26.141. 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Secretariaat: D.J. (Dick) de Jong  Buitendams 51  3371 BA  Hardinxveld-Giessendam. Telefoon: 

0184-615094 of 06-22845889 Email: djdejong@planet.nl. 

 

 

BESTUURSLEDEN MET FUNCTIES 

President   W. van Leussen 

Vicepresident  A.J. de Jong 

Past-president I  W. Meerkerk 

Past-president II C. Hoogenboezem 

Secretaris   D.J. de Jong 

Penningmeester  R.J.M. van Moorsel 

 

 

BELEIDSPLAN 

De stichting beschikt niet over een beleidsplan. De statuten vormen de basis van het handelen van de 

stichting, waarbij een huishoudelijk reglement en een reglement voor de fundspendingcommissie rich-

ting gevend zijn. Jaarlijks wordt er voor de vereniging een activiteitenprogramma samengesteld, waar-

in acties die geldmiddelen kunnen genereren voor goede doelen worden opgenomen.  

 

 

BELONINSGBELEID  

De vereniging betaalt geen beloningen uit. Er is een mogelijkheid voor een onkostenvergoeding,

waarvan in de praktijk overigens niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt.  

 

 

DOELSTELLING 

Deze staat verwoord in de statuten, die als bijlage bij dit document zijn gevoegd en die als volgt luidt: 

Het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de Lionsclub Alblasserwaard Tablis aan te 

wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk be-

lang beogen en het beheer der door haar geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daar-

aan nog niet bedoelde bestemming is gegeven.   

https://www2.lions.nl/
mailto:djdejong@planet.nl
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ACTIVITEITENVERSLAG  

In het fiscal year 2018/19, dat loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, zijn de volgende activi- 

teiten georganiseerd ten behoeve van het genereren van geldmiddelen voor goede doelen voor een 

totaalbedrag van € 24.170: 

 Fight for Sight 2018      €   5.000 

 Stichting Leergeld Drechtsteden    €   5.000 

 Stichting Samenwerkende hulporganisaties Sulawesi €      500 

 Dagje uit met eenzame ouderen (Biesbosch boottocht) €   2.070 

 Vluchtelingenwerk Sliedrecht: fiets    €      400 

 Zorgboerderij De Veldlinden: voedselbankproject  €   1.000 

 Stichting Hulphond Nederland    €   3.500 

 Fight for Sight 2019      €   6.700 

 

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 

De jaarrekening van de stichting sluit aan bij het lopende fiscal year, zijnde 1 juli 2018 tot en met 30 

juni 2019. 

Saldo bankrekening stichting 1 juli 2018     €   16.417 

Inkomsten uit Fundraisingactiviteiten in het fiscal year   €   21.285 + 

Betaald aan goede doelen, zoals boven vermeld    €   24.170 – 

Bankkosten en dergelijke       €          98 – 

Saldo bankrekening stichting 30 juni 2019     €   13.434 

 

   

BIJLAGE: statuten, zijnde de oprichtingsakte van de stichting d.d.  8 januari 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardinxveld-Giessendam, 24 december 2019 – Dick de Jong, secretaris.   

https://www2.lions.nl/

