
 
 
 
Introductie 
De Stichting Lions Werkgroep Suriname (SLWS) is ontstaan uit de Nederlandse 
Lions werkgroep Suriname en is opgericht op 13 april 2010.  
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. 
De bestuursleden worden telkens voor een termijn van drie jaar benoemd, met de 
mogelijkheid tot meerdere verlengingen.  
 
Het bestuur bestaat verder uit bestuursleden/adviseurs, die beschikken over een 
netwerk en materiekennis op het gebied van fondsenwerving en maatschappelijke 
dienstverlening. 
 
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Onkosten kunnen zij declareren conform de bij 
Lions Nederland geldende regels.  
 
Huidige bestuursleden zijn: 
 
Voorzitter:   Lion Jimmy Fernandes;   lid van Lionsclub Rotterdam West 
Secretaris    Lion Humphrey Bouwe;    lid van Lionsclub Rotterdam West 
Penningmeester  Lion Ruurd Kuipers;           lid van Lionsclub Ljouwert ‘80 
Bestuurslid  Lion Koemar Khargi  lid van Lionsclub Rotterdam West 
 
De Stichting Lions Werkgroep Suriname heeft de ANBI status sinds 2020 onder 
nummer 8223.38.051 
 
De SLWS dient jaarlijks voor 1 november een Financieel overzicht van het afgelopen 
jaar tezamen met een Bestuursverklaring, een Bestuursverslag en een 
accountantsverklaring op de website van de Stichting te zetten.. 
 
 



 

Doelstelling 
Het belangrijkste doel van de SLWS, in samenwerking met Lionsclubs in Suriname, 
Nederland en/of hulpverleningsorganisaties, is: het stimuleren van de culturele, 
sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en volwassenen. 
De SLWS verleent op aanvraag materiële en/of immateriële bijdragen op het gebied 
van gezondheid en medische zorg, maatschappelijke en humanitaire hulp, 
training/opleiding van begeleiders voor scholen, buitenschoolse opvang en 
kinderopvang. 
Een omvangrijk en duurzaam project is om de schooljeugd van basisscholen in 
Suriname te stimuleren en bij te staan bij het ontwikkelen van schooltuinen en het 
opzetten van duurzame tuinbouwkassen.  
 

 

WAT DOET STICHTING LIONS WERKGROEP SURINAME? 

 

- ONDERHOUDT NAUWE VRIENDSCHAPSBANDEN MET ALLE  LIONSCLUBS IN 

SURINAME 

 

- STIMULEERT DE SAMENWERKING VAN CLUBS IN NEDERLAND MET CLUBS IN 

SURINAME EN OMGEKEERD 

 

- ADVISEERT CLUBS BIJ HET PLANNEN  EN UITVOEREN VAN PROJECTEN IN SURINAME 

 

-  HELPT LIONS BIJ HET ZOEKEN NAAR DE JUISTE CONTACTEN VOOR HUMANITAIRE 

HULP 

 

- ONDERSTEUNT PROJECTEN GERICHT OP DE JEUGD, DE ZORG EN HET MILIEU 

 

-   IS GESTART MET EEN DUURZAAM SCHOOL KASTUINBOUW PROJECT 

 

-  ORGANISEERT  SPECIAAL VOOR LIONS EN VRIENDEN SPONSORREIZEN NAAR 

SURINAME 

 

VRIJWILLIGERS ORGANISATIES EN PARTICULIEREN DIE GEBRUIK WILLEN MAKEN VAN ONZE 

EXPERTISE KUNNEN MAILEN NAAR  suriname@lions.nl  
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Beleidsplan  2019 – 2025 

  

Naam ANBI Stichting 

Art 1 

De stichting draagt de naam: “ Stichting Lions Werkgroep Suriname”              
Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam,                
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.  

 

 

Doelstelling Stichting Lions Werkgroep Suriname (SLWS)  

Art 2 Statuten 

De Stichting stelt zich ten doel:                

het actief bevorderen van de vriendschapsbanden tussen MD 110 Nederland en MD 60 A, Region 1, 

Suriname op cultureel en maatschappelijk terrein, zowel materieel als immaterieel alsmede het 

stimuleren tot en verlenen van medische, verpleegkundige, technische, financiële of welke hulp ook, 

aan personen of organisaties in Suriname. 
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Inleiding 
 
 
Dit beleidsplan ziet op de periode vanaf het jaar 2019. Periodiek zullen aanvullingen op dit document 
worden aangebracht, zodat dit document continu als leidraad gehanteerd kan worden door het 
huidige en opvolgende bestuur. In het werkplan staat een overzicht van de belangrijkste actuele 
activiteiten   en een overzicht van activiteiten verricht in de afgelopen twee jaar. 
 
 
De heer Jimmy Fernandes 
 
Voorzitter/ bestuurder van de SLWS 
 
 
 
 



Statutaire doelstelling / werkzaamheden 
 
De SLWS stelt zich ten doel:                

het actief bevorderen van de vriendschapsbanden tussen MD 110 Nederland en MD 60 A, Region 1, 

Suriname op cultureel en maatschappelijk terrein, zowel materieel als immaterieel alsmede het 

stimuleren tot en verlenen van medische, verpleegkundige, technische, financiële of welke hulp ook, 

aan personen of organisaties in Suriname. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
a. het stimuleren van uitwisselingen van Lions, Leo’s en niet-Lions 
b. projectverantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verwerving van geldmiddelen ten 

behoeve van en in overleg met de besturen van Lionsclubs of districten van het MD 110 
Nederland en het MD 60 A, Region 1, Suriname 

c. het faciliteren van contacten en samenwerking tussen Lions en Lionsclubs van het MD 110 
Nederland en het MD 60 A, Region 1, Suriname en omgekeerd; alsmede in algemene zin het 
faciliteren van contacten en samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in Nederland en 
vrijwilligersorganisaties in Suriname en omgekeerd het verrichten van al hetgeen met het 
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting dient het algemeen belang. 
De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft niet het behartigen van commerciële belangen tot 
doel. 
 
 
Algemene gegevens  
 
Rechtsvorm:   Stichting  

Statutaire naam:  Stichting Lions Werkgroep Suriname  

Statutaire zetel:  Hoofdweg 162 C, 3067 GJ te Rotterdam 

Adres:    Hoofdweg 162 C, 3067 GJ te Rotterdam 

KvK nummer:   302.86.834 

RSIN nummer:  822338051 

 
Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Lions Werkgroep Suriname bestaat uit 4 leden, te weten: 
 
▪ Jimmy Fernandes, voorzitter 
▪ Humphrey Bouwe, secretaris 
▪ Ruurd Kuipers, penningmeester 
▪ Anandkoemar Khargi, lid 
 
Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang 
van de stichting. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuurders ten opzichte van elkaar, de 
dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren. Minstens drie maal per jaar komt het bestuur fysiek in vergadering bijeen. 
 



 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid 
gemaakte kosten.  Alle eventuele aan de bestuurders betaalde vergoedingen zullen als zodanig in de 
jaarrekening van de stichting worden opgenomen en toegelicht. 
 
Daarnaast kan geen van de bestuurders over het vermogen van Stichting Lions Werkgroep Suriname 
beschikken als ware het eigen vermogen.    
 
 
Vermogensbeheer: 
 Zie financiële verantwoording 
 
 
Werving van gelden 
 
De geldelijke middelen van de SLWS bestaan uit hetgeen de stichting op welke wijze dan ook op 
wettige wijze verkrijgt, waaronder onder meer begrepen subsidies, donaties, giften en legaten.  
Om haar activiteiten te financieren zal de SLWS fondsen werven bij: 
 
▪ vermogende particulieren; 
▪ bedrijven; 
▪ andere instellingen (ANBI’s) die zich richten op de bestrijding van maatschappelijke noden in 

overeenstemming met het ideaal van de Lionsorganisatie. 
De wijze en de momenten waarop deze fondswerving zal plaatsvinden, wordt periodiek vastgesteld 
door het bestuur. 
 
Aanwending van gelden 
 
De verworven gelden zullen uitsluitend aangewend worden conform de doelstelling van SLWS. Dit 
betekent dat de middelen worden ingezet voor het realiseren van onder andere de projecten en 
activiteiten die zijn opgenomen in het werkplan. 
 
Jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening van het voorgaande jaar zal ook een begroting van het 
komende jaar worden vastgesteld.   
 
Werkplan en activiteiten 
Zie huidige werkplan 
  
 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd op de website  
via   https://www2.lions.nl/lions-werkgroep-suriname   en kunnen door belangstellenden worden 
gedownload. 
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Bestuursverslag 2019-2020 

 

Doelstelling van de Stichting Lions Werkgroep Suriname is: 

 

Het bevorderen van vriendschapsbanden tussen het MD 110 Nederland en het MD 60A, 

Region 1, Suriname op zowel cultureel als maatschappelijk terrein, zowel materieel als 

immaterieel alsmede tot het verlenen van medische, verpleegkundige, technische, 

financiële of welke hulp dan ook, aan personen of organisaties in Suriname. 

 

Bestuursleden: 

 

Voorzitter  Jimmy Fernandes  Lionsclub Rotterdam West 

Secretaris  Humphrey Bouwe  Lionsclub Rotterdam West 

Penningmeester Ruurd Kuipers  Lionsclub Leeuwarden Ljouwert ‘80  

Lid   Koemar Khargi Lionsclub Rotterdam West  

 

Lion (Anand)koemar Khargi is al jaren als adviseur betrokken bij de SLWS en is  dit jaar 

benoemd tot lid van het bestuur. Oud bestuursleden zijn Aad Bot en Ro Brandon; zij zijn 

nog steeds betrokken bij de Stichting Lions Werkgroep Suriname 

 

Vergaderingen: 

 

Er is dit fiscal year 3 keer een bestuursvergadering gehouden. De eerste bijeenkomst was 

op 17 september 2019 in Woerden en de tweede op 21 januari 2020 in Zwolle. De derde 

vergadering was een Videocall meeting op 20 mei 2020. Door de beperkte reis en 

vergadermogelijkheden vanwege de Covid-19 pandemie vinden de meeste 

overlegmomenten plaats via mail en telefoon.  

 

ANBI status 

De SLWS heeft in maart 2020 bij de belastingdienst met succes een verzoek ingediend ter 

verkrijging van de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Op 8 april ontvingen 

we de beschikking dat de SLWS met ingang van 31 januari 2020 als zodanig staat 

aangemerkt.  



 

De aangepaste statuten, het beleidsplan en het werkplan van de SLWS staan op het 

internet. 

 

Het School Tuinbouwkas project. 

Door de volledige “lock down” in Suriname zijn de plannen voor de bouw van de derde kas 

dit Fiscal Year in duigen gevallen. Voorzitter Jimmy Fernandes besprak begin maart in 

Suriname nog de voorbereiding met de leden van LC Paramaribo North, maar kort daarna 

brak de pandemie uit.  De plannen worden ongewijzigd doorgeschoven naar het volgende 

verenigingsjaar.  

 

DONATIES ADVIEZEN EN ACTIVITEITEN  

 

- De stichting ontving na het verkrijgen van de ANBI status een eerste schenking van 

€ 200,- 

-  Lion Jimmy Fernandes was bij de oprichting van een nieuwe Lionsclub in 

Paramaribo en heeft daarbij een donatie gedaan voor hun eerste project. 

- De medewerking van LC Ypenveen  bij het eye-screening project van de LC 

Paramaribo West  is dit jaar afgerond met dank voor de adviezen, steun en 

bemiddeling van de SLWS. 

- De SLWS verleent medewerking en  steun aan de Nederlandse Stichting Vrienden 

Surinaamse Atletiek die graag enkele sporttoestellen op sportpleinen wil laten 

bouwen in Suriname. 

- De speciale werkgroep van Lionsclubs in Zone 3A CW hebben hun Ashiana project 

door de pandemie even “on hold” gezet. Humphrey Bouwe zal als adviseur namens 

de SLWS de ontwikkelingen volgen en eventuele besprekingen blijven bijwonen. 

- LC Para ontving dit jaar van de SLWS een donatie van € 1500,00 voor het helpen 

afbouwen van een remedial teachinglokaal bij de Martinus de Porresschool te 

Billiton. 

Door de pandemie zijn enkele plannen dit jaar niet gerealiseerd. Deze zullen in het 

komend jaar worden opgepakt. De bouw van een schooltuinbouwkas is al genoemd. Het 

was ook de bedoeling in november 2020 wederom een benefiet reis naar Suriname te 

organiseren. Ook die reis is uitgesteld. 

 

 



Kerstbroden 

 

Ook dit jaar zijn er weer in Suriname kerstpakketten op adressen bezorgd door Lions als 

gift van Nederlandse donoren . 

De inkomsten ruim € 495,--  zijn ook weer als uitgaven betaald. De opbrengsten komen ten 

goede van kleine projecten in Suriname. Dit is een jaarlijks terugkerende actie van 

Lionsclub Paramaribo West  en hier ondersteund en uitgevoerd door ons oud-lid Aad Bot. 

 

Met dit summier verslag hopen we toch een beeld te hebben gegeven van ons streven om 

met de hulp van Nederlandse instanties en de medewerking van de Lions in  Suriname, 

activiteiten te blijven ontwikkelen voor de mensen in Suriname, onder het internationale 

motto “We Serve” 

 

 

Lion Jimmy Fernandes 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Lion Humphrey Bouwe    Lion Ruurd Kuipers 

Secretaris SLWS     Penningmeester SLWS 

 

 

 

 

 

 



Bestuursverklaring 2019-2020 

van de Stichting Lions Werkgroep Suriname (SLWS) 2019-2020  ten behoeve van de 

publicatie. RSIN nummer 822338051 

 

Het bestuur van de Stichting Lions Werkgroep Suriname (SLWS) verklaart: 

. dat aan geen enkele Lion die lid of adviseur is van de SLWS, direct of indirect, enige 

vergoeding in geld of in natura betaald of verleend is die de door het MD vastgestelde 

onkostenvergoedingsregeling, zoals deze in het Lionsboek van het betreffende boekjaar 

staat vermeld, te boven gaat. 

. dat bijgaand gewaarmerkt “overzicht jaarrekeningen” wat betreft  genoemde stichting, 

naar waarheid is ingevuld 

 

 

Namens het bestuur van de SLWS 2019-2020: 

 

voorzitter;           secretaris              penningmeester; 

 

Jimmy Fernandes          Humphrey Bouwe    Ruurd Kuipers 

 

 

Bestuurslid        

      

Khargi Anandkoemar      

 

15 juli 2020 

 

 Doelstelling van de Stichting Lions Werkgroep Suriname is: 

Het bevorderen van vriendschapsbanden tussen het MD 110 Nederland en het MD 60A, 

Region 1, Suriname op zowel cultureel als maatschappelijk terrein, zowel materieel als 

immaterieel alsmede tot het verlenen van medische, verpleegkundige, technische, 

financiële of welke hulp dan ook, aan personen of organisaties in Suriname. 

 



Accountantsverklaring 2019-2020 

 

 



Standaardformulier publicatieplicht     
ANBI Algemeen 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


