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Beleidsplan Lionsclub Den Haag Scheveningen periode 2018 - 2019 

Inleiding 

Lionsclub Den Haag Scheveningen is onderdeel van Lions Internationaal en Lions Nederland. 

Lionsclub Den Haag Scheveningen is ingeschreven als vereniging bij de Kamer van Koophandel. De 

statuten van de vereniging zijn vastgelegd in de verenigingsakte die is verleden op 7 april 2015.   

Het bestuur bestaat uit een president, past- en incoming president, penningmeester en secretaris. 

Lionsclub Den Haag Scheveningen komt tweemaal per maand bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten 

worden activiteiten voorbereid.  

 

Beleidsplan 

De Lionsclub Den Haag Scheveningen werkt aan de hand van jaarplannen. Deze worden opgesteld 

door het bestuur dat jaarlijks in mei van het lopende jaar wordt gekozen door de leden. 

Activiteiten die voor het bestuursjaar 2018-2019 op het programma staan, vinden hun grondslag in 

een combinatie van zogenaamde ‘handjes’ en ‘centjes’ onder de noemer ‘we serve’.  Dit houdt in dat 

de Lions zelf ook fysiek actief aan de slag gaan. Voor lopende en nieuwe financiële ondersteuningen 

die de Lions aangegaan, worden ook fundraising activiteiten georganiseerd. 

 

Missie, doelen en strategie 

Missie 

De missie van de club is ‘we serve’.  

De leden onderschrijven het belang om een gedeelte van hun tijd daar waar nodig is en daar waar 

maatschappelijke noden zijn vanuit de ‘we-service-gedachte’ een bijdrage aan de gemeenschap te 

leveren. Lions doen dit in kameraadschap en de acties kunnen worden verwezenlijkt op basis van het 

individu als ook in groepsverband. Lions doen dit op vrijwillige basis.  

Doelen 

Lionsclub Den Haag Scheveningen onderschrijft de volgende doelstellingen: 

a) Tonen van actieve belangstalling voor een het leveren van een bijdrage aan het 

maatschappelijke, cultureel, sociaal en morel welzijn van de gemeenschap; 

b) Het verenigen van de Lionsleden in banden van vriendschap, kameraadschap en wederzijds 

begrip; 

c) Het bieden van een ontmoetingsplaats voor een vrije gedachtewisseling over alle zaken van 

openbaar belang, met dien verstande echter dat over partijpolitieke en over dogmatisch 

religieuze opvattingen van clubleden niet zal worden gedebatteerd; 

d) Het aanmoedigen van mensen om een gemeenschap dienstbaar te zijn zonder persoonlijk 

financiële voordelen en  

e) Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
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Strategie  

De strategie waarop bovenstaande wordt uitgevoerd is als volgt: 

Per maand zijn er twee bijeenkomsten, de zogenaamde vroege en late bijeenkomsten, te weten de 

tweede en vierde donderdag van de maand. Op de vroege bijeenkomsten wordt aan het begin van 

het bestuursjaar het jaarlijks beleidsplan vastgesteld en gedurende het jaar worden de vastgestelde 

voorstellen besproken en indien nodig bijgesteld. Op de vroege avonden wordt door de leden 

gezamelijk gedineerd. Op de tweede late avond wordt er een spreker uitgenodigd die ingaat op 

onderwerpen die direct of indirect inspelen op de activiteiten die voor dit jaar op de agenda staan. 

Om de saamhorigheid van kameraadschap te bevorderen worden er ook uitjes en activiteiten met 

partner georganiseerd, zoals kerstdiner, oudejaars borrel, lustrum etc. 

Voor elke afgesproken Lions activiteit stellen een of meer Lions leden zich beschikbaar om voor het 

desbetreffende jaar ‘de lead’ te nemen.   

 

Huidige situatie 

Het 2017-2018 Lions jaar was succesvol. Hoogtepunt was de ondersteuning aan de musical ‘ Safe the 

Earth’ waarvan de première plaatsvond in augustus 2018 in het Zuiderstrandtheater op 

Scheveningen. Alle andere activiteiten werden volgens beleidsplan uitgevoerd. Dit waren: handjes 

aan sport gehandicapte kinderen (SGK), service activiteiten Lions-Rotary (SSA), TrashUre Hunt, 

vreemd geld uitzoeken, vluchtelingendiner, etc. 

 

Activiteiten 2018 - 2019  

Ondersteuning door Lionsleden; 

❑ Assisteren bij organiseren van Hofstad jeugdorkest en financieren van kaarten voor ouderen. 

Voor een groep van 20 ouderen wordt door Lionsleden deze middag verzorgd. Dit houdt in: 

gratis kaart, ophalen en terugbrengen, koffie en begeleiding door een Lionslid. 

❑ Organiseren van een jaarlijks vluchtelingendiner. Dit wordt geheel door Lions georganiseerd. 

Den Haag vluchtelingenwerk assisteert in het geven van namen van gezinnen of individuen.  

❑ Lions assisteren de Sport Gehandicapte Kinderen. Dit gebeurt door te assisteren bij de 

tweewekelijks begeleiding van de leden tijdens sport- en zwemlessen.  Op de jaarlijkse 

sportdag wordt door de Lions een financiële bijdrage gedoneerd en assisteren de Lionsleden 

tijdens de sportdag. Een extra financiële bijdrage is toegezegd om twee mogelijke 

deelnemers aan de toekomstige Olympische Spelen te ondersteunen. 

❑ Als follow-up van de door Lions gesponseerde ‘Safe the Earth’ musical worden op 10 scholen 

door Lionsleden presentaties gehouden om kinderen bekend te maken met het begrip 

duurzaamheid en praktisch gericht te zijn op de problematiek van de plastic soup. Tevens 

worden door Lions leden met de TrashUre Hunt opruim-verzamel-acties georganiseerd.  

❑ Voor de Scheveningse organisatie Stichting Trix ( www.stichtingtrix.nl)  worden door Lions 

leden cursussen in ‘maatschappelijk georiënteerde onderwerpen’ gegeven. 

❑ Ook voor start-ups die een meerwaarde voor Scheveningen Den Haag  hebben zullen de 

Lionsleden adhv  eigen ervaring/kennis en kunnen assistentie aanbieden. (‘’handjes is in dit 

geval ‘hersentjes’) 

http://www.stichtingtrix.nl/
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❑ Een jaarlijks terugkomend evenement waar Lionsleden zich actief voor inzetten is Lions-VN-

dag. Lionsclub Den Haag Scheveningen is hierbij een belangrijke speler.  

❑ Tevens de activiteiten van vreemd geld verzamelen en tellen als wel de Douwe Egbert 

punten zullen worden gecontinueerd.   

❑ Fundraising activiteiten. Naast de hierboven genoemde Financiële bijdragen worden jaarlijks 

door de Lionsleden keuze gemaakt uit speciale doelen, zoals voedselbank, koren, 

fietsenprojecten, etc. waar financiële steun nodig is. Aantal en bijdragen zijn afhankelijk van 

de financiële armslag. Om het financiële gedeelte van bovengenoemde activiteiten mogelijk 

te maken zijn ook dit jaar weer 1 of meer fundraising activiteiten nodig.  

De activiteiten die in het beleidsplan 2018-2019 zijn opgesteld zijn deels een doorloop van de vorige 

jaren, zoals SGK, Hofstad jeugdorkest, etc.                    

Sterke punten van de Lions DH Scheveningen is de betrokkenheid van alle leden en de samenwerking 

met andere Lionsclubs; landelijk en in de regio. Tevens de aanwezigheid van een Lionslid als outgoing 

Goeverneur van het District 110AZ. 

Punt van aandacht is de verdeling van leeftijd van de clubleden. Op 1 juli 2018 heeft de club 20 

actieve leden en 3 leden en large. De leeftijdsgroepen lopen op dit moment vanaf 40 jaar (#3), vanaf 

50 jaar (#7), vanaf 60 jaar (#10) en vanaf 70 jaar (#7). Het oudste lid is 80 jaar 

De club heeft zich dit jaar ten doel gesteld om het aantal leden in de categorie vanaf 40 jaar te 

verhogen. Hiertoe zal elk lid in zijn netwerk ‘snuffelen’ of er potentiele Lionsleden rondlopen.  

Ook wordt dit jaar extra ingezet op samenwerking met de Leo’s, de jongerengroep van de Lions. Zo 

zal voor het project van de presentaties van de Plastic Soup op scholen nauw met de Leo’s worden 

samengewerkt. 

 

Organisatie 

Lionsclub Den Haag Scheveningen is een vereniging, waarvan de statuten zijn vastgelegd op 7 april 

2015. Vereniging is ingeschreven bij de KvK in Den haag onder nummer 62432656 

RSIN 854815922 

Het postadres is Renbaanstraat 56, 2586 CG, Den Haag 

Website is www. denhaagscheveningen.lions.nl  

Bestuursleden voor bestuursjaar 2018-2019 zijn: 

a) Job Pieter Kleijn, President 

b) Berry Janmaat, Outgoing President 

c) Sipke van der Werf, Incoming President 

d) Pieter Scholten, Penningmeester 

e) Teun van Dijk, Secretaris 

Allen zijn ingeschreven bij de KvK Den Haag. 

 

Financiën  
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Het financiële gedeelte van de Lionsclub Den Haag Scheveningen bestaat uit een jaarlijkse begroting. 

Jaarlijks worden uitgaven en inkomsten door een kascommissie beoordeeld en voorgelegd aan de 

leden ter goed- of afkeuring.  

Daar alle leden en bestuur 100% vrijwilliger zijn, zijn er geen kosten voor salaris of vergoedingen. 

Inkomsten komen uit contributie en fondswerving. De inkomsten voor de fondswerving worden 

apart geadministreerd.    

Uitgaven zijn er voor financiering van goede doelen. Goede doelen bestaan uit al gedane en nieuwe 

toezeggingen.  € 7 per jaar  (2018/2019)  van het lidmaatschapsgeld is een verplichte bijdrage aan 

LCIF en bijdrage hulpfonds 

Reeds gedane commitment voor 2018/19 is Euro 1500,-  

Te behalen opbrengsten via fondswerving heeft als doel Euro 6000,- op te halen.  

Het werven van fondsen 

Fondsen zijn nodig om naast fysieke assistentie (handjes) ook financiële bijdragen te geven. Om 

fondsen te werven wordt gebruik gemaakt van innovatie ideeën. De bridgedrive nadert de 

houdbaarheidsdatum en is toe aan revisie. Een van de Lions leden heeft het op zich genomen hierin 

de lead te nemen en allen hebben voor de uitvoering steun toegezegd.   

Andere activiteit is de Wijnproeverij. Deze heeft in 2017/18 minder opgebracht dan was voorzien en 

hiervoor zal een andere opzet moeten worden bedacht. Ook hier zal een geselecteerde groep zich 

over buigen. 

Verder zal deze groep zich bezighouden met het komen tot nieuwe fondswerving alternatieven. 

Beheer van de fondsen en financieren is bij penningsmeester en verantwoordelijk ligt bij het bestuur. 

Er worden geen uitgaven gedaan zonder dat fondsen zijn verworven. 

Voor het vermogen dat volledig zal worden aangewend voor goede doelen zal een bestuur worden 

samengesteld. Dit bestuur zal bestaan uit de ex- en exex outgoing president en de penningmeester 

van lopend bestuur. 

Alle donaties, na aftrek van de uitgaven, voor de goede doelen zijn uitgekeerd in het jaar 2017/18 

jaar. De begin stand van de goede doelen rekening is nul.  afgesloten met een saldo van nul. Mocht 

er vermogen worden opgebouwd door fondsen dan wordt dat uitgekeerd aan goede doelen.  

  


