
Beleidsplan Lions Quest 2021-2022

Achtergrond
Lions Quest is een fonds ter stimulering van Sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen en jong volwassenen. Zie document ‘Wat is sociaal-emotionele
ontwikkeling’, daarin staat helder beschreven wat daarmee bedoeld wordt.

Missie Stichting Lions Quest Nederland
Het statutair vastgelegde kerndoel van de stichting Lions Quest Nederland is: het
stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en
jongvolwassenen, waardoor het individu zich ontwikkelt tot een sociaal vaardig
wezen, dat relaties met anderen kan aangaan en weet hoe zij/hij deze kan
onderhouden.

De begrippen Lions Quest en LCIF
Lions Quest is een begrip dat staat voor verschillende activiteiten. Allereerst is
het de naam van de Nederlandse stichting waarin het vermogen wordt beheerd
en besteed. Daarnaast is het de internationaal gehanteerde naam voor een
portfolio aan (les-)programma’s die onder auspiciën van LCIF zijn ontwikkeld.
Verder wordt de term Lions Quest ook gebruikt om alles te labelen wat met de
Lions-activiteiten te maken heeft op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen.

In Nederland wordt LCIF veelal geassocieerd met hulpverlening, donoracties en
mogelijkheden voor Lionsclubs om grants aan te vragen. Veel minder bekend is
dat de (ontwikkeling van) Lions Quest-activiteiten internationaal gestimuleerd
worden door een aparte afdeling van LCIF in Oak Brook. Zij zien toe op de
ontwikkeling van het (Amerikaanse) lesmateriaal en stellen Lionsorganisaties in
andere landen (financieel en organisatorisch) in staat om programma’s te
ontwikkelen/aan te passen en uit te rollen. Ook stimuleren zij internationale
samenwerking van nationale Lions Quest organisaties.

Bestuur Quest
Het huidige bestuur bestaat uit:

VoorzitterPaul Janmaat
secretarisDanny van der Helm

Pieter Haex penningmeester
algemeen bestuurslidAnnet Verlijsdonk

Er is nog een vacature voor een extra bestuurslid.

Districtscommissarissen (fiscal year 2021-2022) zijn:
Joop Siemers AN
Ton de Liefde AZ

mailto:paulja.1@planet.nl
mailto:danny@helmmail.nl
mailto:a.verlijsdonk@st-janschool.nl


Maarten Mook BN
Jan Coers BZ
Arnold Dijkstra CO
Roland Huijben CW

Het bestuur overlegt frequent en 2-3 maal per jaar is er een afstemmingsoverleg
met de Districtscommissarissen. De Districtscommissarissen werken met elkaar
volgens het vier-ogen principe bij het voorbereiden van de indiening van
aanvragen voor subsidies van clubs. Er zijn dus koppels van
districtscoördinatoren die de aanvragen uit elkaars district inhoudelijk
beoordelen.

In het fiscal year 21-22 ziet dit er als volgt uit

* 110AN - 110BZ
* 110BN - 110AZ
* 110CO – 110CW

De samenstelling van de koppels wisselt jaarlijks om frisheid en kritisch
vermogen te bevorderen. Het bestuur toetst de door de district coördinatoren
doorgeleide voorstellen voor de ‘kleinere’ projecten ( tot € 1000) marginaal,
d.w.z. vooral op procedurele punten. Dit laat onverlet dat het bestuur gerechtigd
blijft om ook inhoudelijke vragen te stellen en het bestuur doet dat ook met
enige regelmaat.

Historisch perspectief
Sinds 1994 bracht de Nederlandse Lions-organisatie een lesmethode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen op de markt
onder de naam Leefstijl. Speciaal hiervoor opgeleide trainers verzorgden
opleidingen aan docenten in het basisonderwijs om met Leefstijl te kunnen en
mogen werken. In de Verenigde Staten nam de Lions-organisatie een soortgelijk
programma over en gaf dat de naam Lions Quest. Lions Quest werd
ondergebracht in LCIF. In de doorontwikkeling van het Nederlandse programma
Leefstijl is meer en meer aangesloten bij het materiaal van Lions Quest van LCIF.
De ontwikkeling en exploitatie van het Leefstijl-materiaal en de verzorging van
de trainingen was ondergebracht in een aparte juridische entiteit.
Door een financieel debacle elders binnen Lions Nederland, is in 2010 besloten
om het risicoprofiel van de Lions-organisatie te reduceren en zijn de activiteiten
van de Leefstijl-uitgeverij verkocht. Met toestemming van LCIF werd het
exploitatierecht van het Leefstijl lesmateriaal en de trainingen aan leerkrachten
verkocht aan uitgeverij Edu’Actief (onderdeel van de Koninklijke Boom
Uitgeverij). In een wederzijds getekend Memorandum of Agreement zijn hierover
nadere afspraken gemaakt.
Door de opbrengst van de verkoop was het mogelijk om de arbeidsrechtelijke
gevolgen van de verkoop te betalen en bleef er na aftrek van deze kosten een



bedrag over van circa 1,4 miljoen. Dit bedrag is ondergebracht in Stichting Lions
Quest Nederland, die als doel heeft om dit bedrag te gebruiken ter bevordering
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. De
statuten van de stichting bevatten over het beheer en de besteding van het
vermogen nadere bepalingen.

Uit het vermogen en de rente-inkomsten (laatste jaren minimaal als gevolg van
de lage rentestand) worden projecten van Lionsclubs en Leoclubs financieel
ondersteund, uiteraard voor zover ze voldoen aan de geformuleerde criteria.

Huidige stand van zaken

Globale trend voorgaande doelprojecten:

Categorie Aantal Bedrag

Sport 9 20.676

Muziek/dans 12 21.175

Lezen 1 1.000

Cultuur 3 6.000

Natuur 3 2.750

Sociaal 8 7.870

Kinderen met
beperking/ziekte

14 42.795

Vrijetijdsbesteding 14 16.000

Educatief 9 8.637

Armoede bestrijding 8 16.350

Onbekend 10 16.850

We kunnen zeggen dat er veel georganiseerd wordt voor kinderen met een
beperking/ziekte. Verder veel op het gebied van muziek en sport,
vrijetijdsbesteding en armoedebestrijding (leergeld). Op zich mooie projecten
maar het is moeilijk te zeggen of dit altijd de sociaal-emotionele ontwikkeling
stimuleert.

Beleidskader
Het huidige beleidskader dat ook door de GR is bekrachtigd betreft in hoofdlijnen
het volgende:



- De huidige criteria blijven van toepassing op subsidies voor grote en
kleine projecten tot een maximum van € 40.000,= per fiscal year

- Jaarlijks is een additioneel bedrag van € 20.000,= beschikbaar voor
zogenaamde speerpunt projecten welke ook aangedragen mogen worden
door Lions Quest. Deze projecten moeten vallen binnen de vigerende
criteria van de Stichting Lions Quest en moeten bovendien een
substantiële publicitaire waarde hebben ter ondersteuning van het thema:
”Where there’s a need there’s a Lion”.

- De speerpunt projecten van clubs/zones/districten/Bestuur Lions Quest
worden via de commissarissen aan het begin van elk kalenderjaar
gepresenteerd aan het bestuur van de Stichting Lions Quest. Het bestuur
selecteert één of meerdere projecten voor het eerstvolgende “fiscal year”.
Lions Quest kan hier incidenteel voor urgente projecten van afwijken.

Huidige criteria
Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te kunnen moet in ieder geval
aan de volgende voorwaarden zijn voldaan (zie ook document criteria financiële
bijdrage):

● Het doelproject moet de sociaal-emotionele ontwikkeling van een groep
kinderen of jongvolwassenen (18-25 jaar) als doel hebben of bevorderen.

● De aanvragende Lions club, Leo club, of zone moet zelf betrokken zijn bij
het doelproject en daaraan zelf ook geld toekennen.

● Het doelproject moet een lerend element bevatten voor de deelnemende
kinderen of jongvolwassenen en vindt plaats in Nederland.

● Het doelproject mag nog niet afgerond zijn op het moment dat de
schriftelijke aanvraag voor een financiële bijdrage wordt ingediend.

● Het mag geen commerciële activiteit betreffen. Commerciële activiteiten
worden niet ondersteund.

● Als een financiële bijdrage wordt toegekend dan is deze niet vrijblijvend
maar moet worden besteed aan het doelproject.

● De aangevraagde bijdrage mag niet dienen om een tekort in de exploitatie
te dekken.

● De Clubs worden gevraagd om de doelprojecten via (social)media bekend
te maken.

De Stichting Lions Quest Nederland kan financiële bijdragen toekennen aan
doelprojecten die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en
jongvolwassenen als doel hebben of bevorderen. De financiële bijdrage die LQN
doneert bedraagt maximaal het bedrag dat de aanvragende Lions club zelf
bijdraagt aan het doelproject. Anders gezegd: het bedrag dat de aanvragende
club zelf bijdraagt aan het doelproject wordt door LQN maximaal verdubbeld.

Voorbeelden
Voorbeelden van landelijke organisaties die zich inzetten voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn:



- Het vergeten kind
- Sam& voor alle kinderen (Sam& voor alle kinderen is een

samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport &
Cultuur, Stichting Jarige Job en Kinderhulp)

- IMC Weekendschool
- Weekendschool ‘Toppers op zondag’
- Nationaal fonds kinderhulp
- Stichting armoedefonds

Ook lokaal zijn er diverse initiatieven die gericht zijn op het sociaal emotioneel
leren van kinderen, denk hierbij aan diverse vakantiespelen, zomerscholen etc.

Beleggingsbeleid
Al enkele jaren presenteert de stichting Lions Quest een negatief saldo
(resultaat) met betrekking tot haar staat van baten en lasten. Dat betekent dat
de rentebaten niet voldoende zijn om de uitgaven, subsidies en kosten, (meer
dan) te compenseren. De huidige deposito's lopen ten laatste februari 2023 af
en herbeleggen in nieuwe deposito's levert - in de huidige markt - weinig op.
Daarnaast is er ook nog sprake van negatieve rente (boven een bepaald
banksaldo) op de liquide middelen. Dat heeft het zittende bestuur ertoe doen
bewegen om - vanaf de zomer van 2020 - de (on)mogelijkheden van actief
vermogensbeheer te onderzoeken, mede in gesprekken met
vermogensbeheerders en diverse stakeholders waaronder de Gouverneursraad
(GR).
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er medio juni 2021 een beleggingsstatuut is
opgesteld door o.a. de ambtelijk penningmeester en de penningmeester van
Quest. Dit statuut is vervolgens voorgelegd aan en besproken met de GR en de
Raad van Advies (RvA). Na goedkeuring van dit statuut dienen achtereenvolgens
de MD-statuten (met instemming van de Nationale Conventie) en de
Quest-statuten (met goedkeuring van de GR) aangepast te worden om beleggen
mogelijk te maken. Als dat gebeurt is, naar verwachting eind 2021, kan de
keuze voor een vermogensbeheerder gemaakt worden en een
vermogensbeheerdersovereenkomst afgesloten worden. Begin 2022 zou e.e.a.
dan administratief geregeld moeten zijn, zodat het vermogen van Quest conform
beleggingsstatuut dan inderdaad belegd kunnen gaan worden. Onderdeel van
het statuut is dat er ook een beleggingscommissie gevormd zal gaan worden;
diens taken en verantwoordelijkheden worden in het statuut beschreven.

Plan van aanpak promotie
De criteria voor de projecten zijn helder beschreven, gekeken naar de
toekenning van gelden vanuit Quest worden deze niet altijd strict gevolgd.
Doordat het afgelopen jaar er veel kinderen/jongvolwassenen het moeilijk
hebben gehad door het Coronavirus vindt Lions Quest het belangrijk dat de
sociaal emotionele ontwikkeling voor deze doelgroep extra gestimuleerd wordt.
Concreet betekent dit dat er beter naar de inhoudelijke aspecten van de doelen
wordt gekeken. We stellen ons als doel om dit meer onder de aandacht te



brengen. Het blijkt dat nog lang niet alle clubs Lions Quest weten te vinden.
Daarvoor kunnen de volgende acties worden ondernomen:

- promotie artikel in de Lion
- Opening: Quest  met doelstelling en thema “emotionele

ontwikkeling, juist nu!” en summiere aanvraag uitleg
- Daarna per kwartaal een artikeltje

- website updaten (met aanvraagformulier)
- filmpje/foto’s
- actieplan met de districtscommissarissen

- Lions Quest uitleg powerpoint /filmpje/promomateriaal
- promotiemail met uitleg Lions Quest
- indien nodig presentatie(s) bij bijeenkomst(en)

Leefstijl
Quest behelst “2 werelden”, (1) de wereld van het beheer van het fonds en het
van daaruit toekennen van subsidies aan relevante clubprojecten zoals hierboven
beschreven , en (2) de wereld van het sociaal-emotioneel leren. De
eerstgenoemde wereld domineert het beeld in Nederland. De wereld van het
sociaal-emotioneel leren blijft daarbij in aandacht ver achter, terwijl dit vanuit de
oorspronkelijke bedoelingen en ook in het beeld internationaal  de prominente
plaats inneemt. Een verklaring kan zijn dat met de verkoop aan Edu’actief een
proces van op afstand geraken in gang is gezet. In 2010 is het eigendom van
Quest Nederland verkocht aan uitgeverij Boom. Boom is dus eigenaar van het
programma, schakelt op haar beurt mensen daarvoor in. Zij genereert daarmede
elk jaar een aardige omzet. Laatste jaar 600.000 en in andere jaren is het wel
eens een dikke 2 miljoen geweest. Het bestuur van Stichting Lions Quest heeft
bovendien de taak om erop toe te zien dat het gebruik van de licenties op
correcte wijze conform de afspraken uit de tussen LCIF en Edu’Actief getekende
Memorandum Of Understanding wordt ingevuld.

De huidige situatie is dat het programma Leefstijl voor het PO (Primair
Onderwijs) herschreven moet worden omdat het verouderd is. Echter heeft de
uitgever (BOOM) aan de trainers/schrijvers aangegeven hier niet in te willen
investeren. Momenteel richten zij zich vooral op het programma voor het
Voortgezet Onderwijs.

We zitten nu in een situatie waarbij wij geen eigenaar meer zijn van dat
programma maar blijkbaar is er wel afgesproken dat wij moeten kijken of een
aantal functionaliteiten (voeren van Lions beeldmerk, toezien op opleiding en
scholing, meedraaien in Europees verband etc ) goed uitgevoerd worden.
Daarvoor is blijkbaar een jaarlijks gesprek met uitgeverij Boom noodzakelijk.

De volgende acties moeten we hiervoor ondernemen:
- contractuele afspraken met BOOM onderzoeken; wat is daar precies

afgesproken, welke contractuele rol hebben wij nog richting Boom.



- Daarna gaan we schakelen met de coördinator Quest binnen Boom,
Jacobine Ubbink.

- kijken of we in het kader van onze statutaire opdracht mogelijk
initiatieven kunnen ontwikkelen op het gebied van Leefstijl voor
basisscholen.

Buitenland
Het programma Quest dat nog steeds in bezit is van LCIF is een
wereldomvattend programma voor basisscholen. Het is succesvol en tot en met
vandaag wordt het door een dikke 100 landen ter wereld uitgevoerd. LCIF of LCI
heeft dus de  regie en de eigendom van dit programma. Daarnaast is het
bestuur van Stichting Lions Quest Nederland (waarvan de voorzitter optreedt als
Nederlandse Lions Quest Country Director) ook betrokken bij de internationale
(vooral via Europese samenwerking) ontwikkeling van de Lions Quest
programma’s, het gedachtengoed erachter en de ontwikkeling van
trainersprogramma’s.

In Europa is ook een organisatie Quest Europe die periodiek congressen verzorgt
en informatie geeft. Binnen deze organisatie heeft elk land een country-director.
In de afgelopen jaren heeft Boom en/of een aantal mensen belast met de
uitvoering van het programma hieraan deelgenomen.

Actie
- onze positie binnen Quest Europa eens onder de loep te houden, welke rol

moeten we daar spelen?

Tijdspad:
- voor de start Lions jaar 2021-2022

- Promoacties (Artikel Lion, generieke presentatie, website update)
- voor november overleg: Indienen Lions Quest speerdoel
- Januari 2022: contact en uitzoeken Boom
- Februari 2022: banden aanhalen Quest buitenland

Datum Vorm Onderwerp

24-8 Projectgroep Communicatie:
Artikel Lion, generieke
presentatie, website update
(Nicoline uitnodigen)

7-9 Bestuur Voortgang projecten + nieuwe



(fysiek) aanvragen, stand van zaken

5-10 Projectgroep Communicatie:
Speerdoel!

Beleggingsbeleid

2-11 Bestuur +
coörd. (fysiek)

Voortgang projecten + nieuwe
aanvragen, stand van zaken:

- presentatie naar Clubs +
speerdoel

7-12 Projectgroep Voorbereiden afspraak Boom
Voorbereiden nieuw artikel Lion
Speerdoel

4-1 Bestuur
(fysiek)

Voortgang projecten + nieuwe
aanvragen, stand van zaken:

- presentatie naar Clubs +
speerdoel

1-2 Projectgroep Speerdoel
Voorbereiden oriëntatie buitenland

1-3 Bestuur +
coörd. (online)

Voortgang projecten + nieuwe
aanvragen, stand van zaken:

- presentatie naar Clubs +
speerdoel

5-4 Projectgroep Social media (Nicoline uitnodigen)
Beleidsplan 2022-2023

10-5 Bestuur Stand van zaken

7-6 Bestuur +
coörd. (fysiek)

Jaarafsluiting

5-7 Projectgroep Jaarplanning


