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Beleidsplan Stichting Lions Hulpfonds 
 
Voor u ligt het beleidsplan van de ANBI-stichting Lions Hulpfonds over het boekjaar 
2022/2023. Dit is verplicht voor elke stichting in Nederland om zijn ANBI-status te behouden. 
Tevens moet het verslag inzichtelijk zijn voor buitenstaanders. Dit verslag zal op de website 
van de Lionsclubs Nederland gepubliceerd worden (www.lions.nl). 
 
De statutaire naam van de stichting is: Stichting Lions Hulpfonds en is gevestigd te Zeist. In het 
vorige verslagjaar is besloten om de naam te wijzigen in Stichting Lions Helpen!  Dit dient nog 
juridisch gerealiseerd te worden. Bezoekadres: Stationsweg 29, Gorinchem.  
 
De stichting is opgericht op dertien april 2010. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
De stichting is een ANBI stichting per 13 april 2010 zoals blijkt uit een op 31 mei 2011 
afgegeven verklaring door de Belastingdienst 's-Hertogenbosch. BSN 8223.38.075. 
 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht 
onder nummer 30286843. In artikel 3 van de stichting wordt het doel van de stichting als 
volgt beschreven: "het verlenen van charitatieve hulp namens de Lions in Nederland". 
De stichting beoogt niet het behalen van winst. 
 

Hulp 
Het Hulpfonds wordt gevoed door een  jaarlijkse bijdrage per lid van € 2,00 en diverse acties.  
 
In het vorige verslagjaar zijn vanuit het Hulpfonds de volgende acties ondersteund:  

- Aktie Lions helpen Oekraïne € 224.557,00 
- Aktie Lions helpen Limburg € 44.630,00 
- Pr. Maxima Centrum € 2.563,00 
- LCIF niet geoormerkt € 1.015,00 
- Steun Suriname COVID € 725,00 

 

Funding 
In datzelfde jaar zijn de volgende donaties op de rekeningen van het Hulpfonds bijgeschreven: 

- Aktie Lions helpen Oekraïne € 214.557,00 
- Aktie Lions helpen Limburg € 44.630,00 
- Pr. Maxima Centrum € 2.563,00 
- LCIF niet geoormerkt € 1.015,00 
- Steun Suriname COVID € 725,00 

 
De enige actie behalve het doorschuiven van ontvangen geld is een extra donatie van het 
Hulpfonds voor Oekraïne van € 10.000. 

http://www.lions.nl/
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Samenstelling bestuur 
Het bestuur in het boekjaar 2022/2023 is als volgt samengesteld: Henderikus Cazemier (vz), 
Ellen Bouwmeester (secr), Henk Derksen (pm), Ria Schutte (LCIF MD110 coördinator), Luuk 
Roovers en Tiny Klein Tuente- Streutjens. 
De bestuurders ontvangen geen vergoeding. 
 

Beleid 
Het huidige bestuur wil een actievere rol vervullen in het adviserend zijn richting GR welke 
behoeften er zijn om vervolgens de gremia die daarvoor zijn (clubs, leden, GST) te vragen die 
funding dan te gaan regelen. Dit is in lijn met het speerpunt van de huidige Gouverneursraad 
om het imago en de naamsbekendheid te vergroten. 
Voor de noodhulp zal in principe een bedrag van minimaal 10.000 euro op de rekening 
gehouden worden, tot die grens kan het geld op de rekening én de extra gestorte gelden 
ingezet worden voor het speerpunt. We stellen de GR voor dit bedrag in een aantal jaren op 
te hogen tot 20.000 euro als ondergrens. 
 

Speerpunt boekjaar 2022-2023 
het Hulpfonds is primair bedoeld is voor calamiteiten, waardoor speerpunten/bestemmingen 
niet aan het begin boekjaar bepaald kan worden maar altijd ad hoc aan de orde komt. Dit in 
tegenstelling tot de kerndoelen van Lions International.  
Het huidige bestuur ziet dat de oorlog in de Oekraïne veel langer duurt dan gehoopt. 
Inwoners van Oekraïne leven niet alleen in oorlogsangst, ze zijn tevens verstoken van warmte. 
We richten ons als bestuur dit boekjaar 2022-2023 primair op het voorzien van Oekraïners 
van warmte bijvoorbeeld in de vorm van generatoren. De distributie en de spullen worden in 
overleg met andere Europese (Lions-)partners samengesteld om te zorgen dat de juiste 
spullen op de juiste plek terecht komt. 
 

Acties 
De balans van de stichting had op 1-7-22 een positief saldo van 35.089 euro. Gegeven de 
minimale reserve van 10.000 euro is 25.089 euro aan energiebronnen te doneren.  

De Gouverneursraad heeft ingestemd om de actie Oekraïne, die in het voorjaar 230.000 euro 
opbracht, nu niet direct aan LCIF te storten maar via het Hulpfonds in te zetten voor de acties 
die per 28 november 2022 met de internationale Lions-collega's wordt uitgevoerd. Stortingen 
aan het Hulpfonds blijven fiscaal aftrekbaar omdat het Hulpfonds een ANBI-status heeft. 

Op de website, social media en via digitale folders zullen we leden, clubs en sympathisanten 
oproepen te storten op onze rekening.   
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Met deze gelden blijven we zoeken naar warmte behoeftes van de Oekraïners om hun 
behoefte te kunnen vervullen, in overleg  met onze Europese partners. 
 
Dit beleidsplan zal op de website worden gepubliceerd teneinde aan de ANBI-status te blijven 
voldoen. Het bestuur legt tijdens de conventie in het najaar 2023 verantwoording af aan de 
leden van Lionsclub Nederland over het gevoerde beleid. Het financiële verslag wordt op de 
website gepubliceerd. 
 
 


