Beleidsplan 2012-2016
Van “de Stichting fonds voor sociale en charitatieve Aktiviteiten van de Lions Club Kempenland“
Inleiding
De Stichting fonds voor sociale en charitatieve Aktiviteiten van de Lions Club Kempenland, hierna
verder te noemen “het Fonds” geeft hierbij het beleid aan voor 2012 en de daarop volgende jaren.
“het Fonds” is opgericht op 14-02-1968. “het Fonds” is door de belastingsdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doel
Het doel van “het Fonds” wordt omschreven als “het zonder winstoogmerk verlenen van financiële
steun aan activiteiten, aan organisaties en instellingen, die werkzaam zijn op sociaal en charitatief
terrein alsmede op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, een en ander op basis van ter zake
door de Vereniging Lions Club Kempenland goedgekeurde besluiten”
Missie
het uitvoeren en ondersteunen van de “We Serve”gedachte van de Vereniging Lions Club
Kempenland
Werkzaamheden
De werkzaamheden van “het Fonds” kunnen worden omschreven als het inzamelen van financiële
middelen ten behoeve van:
1) algemene (inter)nationale Lions-doelen. Hierbij benoemen wij:
Sight First (Lions international)
Lionsquest (leermiddelen t.b.v. middelbare scholen)
2) specifieke doelen
deze doelen worden door de Vereniging Lionsclub Kempenland aangedragen en door de
Vereniging Lions Club Kempenland worden acties en initiatieven ontplooid om de middelen
bij elkaar te vergaren. Recente specifieke doelen waaraan middelen door “het Fonds” ter
beschikking zijn gesteld zijn:
- “Ons huis”: Een keuken t.b.v. een samenlevingsvorm voor kinderen met een geestelijke
beperking
- “Koe zoekt vrouw” : een koe als microkrediet voor vrouwen in Burkina Fasso
- Op dit moment is als specifiek doel aangewezen de adoptie van een school in het
binnenland van Suriname
3) gelabelde doelen
Dit kunnen algemene erkende landelijke goede doelen zijn maar bij voorkeur goede doelen
dichtbij in de regio. Het Bestuur zal binnenkomende verzoeken tot het doen van een donatie
toetsen aan de doelstelling van “het Fonds”
Het zwaartepunt ligt bij ad 2, de specifieke doelen. Daar waar nodig zal “het Fonds” bijdragen in de
realisatie van de acties en initiatieven van de Vereniging Lions Club Kempenland door middel van het
op een gecontroleerde manier faciliteren van middelen om de acties en initiatieven mee helpen te
verwezenlijken. “het Fonds” dient daarbij zelf geen enkel financieel risico te lopen.
Bestuur
Het Bestuur van “het Fonds” bestaat uit een voorzitter een penningmeester een secretaris en een lid.
Het Bestuur beslist welke middelen naar welk doel gaan. Voor de specifieke doelen wordt deze keuze
mede gebaseerd op de suggesties van de Vereniging Lions Club Kempenland.
Het Bestuur wordt gekozen uit de leden van de Vereniging Lions Club Kempenland en ontvangen
daarvoor geen financiële beloning.

Het beheer van de middelen
De beschikbare middelen van “het Fonds” zullen risicomijdend worden belegd op spaarrekening(en).
Besteding van de middelen
Alle middelen zullen, afgezien van enkele administratieve kosten (KvK en kosten banken), volledig
worden aangewend ten behoeve van de doelstelling van “het Fonds”
Verantwoording en controle
Het fonds legt jaarlijks verantwoording af aan de Vereniging Lions Club Kempenland. Het bestuur
van Lions Club Kempenland controleert jaarlijks de financiële administratie van het fonds.
Beloningsbeleid
De bestuurders van “het Fonds” ontvangen geen enkele vergoeding voor het verrichten van
activiteiten ten behoeve van “het Fonds” of het bijwonen van vergaderingen.
Voor zover derden worden ingeschakeld bij activiteiten ten behoeve van “het Fonds”, worden
daarvoor in principe vrijwilligers ingeschakeld.
.

