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Beleidsplan ANBI Stichting Lionsclub Den Haag Scheveningen periode 2019 - 2020 
 
 
Inleiding 
 
ANBI Stichting Lionsclub Den Haag Scheveningen is opgericht door Lionsclub Den Haag 
Scheveningen, welke onderdeel is van Lions Internationaal en Lions Nederland. ANBI 
Stichting Lionsclub Den Haag Scheveningen is ingeschreven als stichting bij de Kamer van 
Koophandel. De statuten van de stichting zijn vastgelegd in de stichtingsakte die is verleden 
op 5 september 2019.   
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Lionsclub Den Haag Scheveningen komt tweemaal per maand bij elkaar. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden activiteiten voorbereid die mede door de stichting worden 
verwezenlijkt.  
 
Beleidsplan 
 
Ons beleid is er op gericht bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
Lions Club Den Haag – Scheveningen en wel met name door het dienen van de (plaatselijke) 
gemeenschap door bijvoorbeeld projecten op te zetten en/of te ondersteunen ten behoeve van 
(plaatselijke) instellingen van algemeen of (plaatselijk) maatschappelijk belang en het 
verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. Onder plaatselijk wordt verstaan stadsdeel Scheveningen, de gemeente Den Haag en 
haar omliggende gemeenten. 
 
Het bovenstaande wordt uitgevoerd door middel van de volgende actiepunten: 

 de fundraising activiteiten zijn toebedeeld aan een uit het Lionsclub Den Haag - 
Scheveningen team Fundraising en Goede Doelen (FR&GD). Dit team wordt jaarlijks 
gekozen uit de leden van de Lions Club; 

 de PR vindt plaats vanuit het bestuur van de stichting; 
 het verstrekken van subsidies vindt plaats door aanvragen; 
 verder nemen de leden van de Lions Club deel aan netwerken en aan ideële 

projecten. 

Bij de uitvoering van onze taak doen wij een beroep op de capaciteit van leden en niet-leden 
van de Lions Club. 
 
Ons Beloningsbeleid 
 
De bestuurders van de ANBI Stichting Lionsclub Den Haag – Scheveningen en de vrijwilligers 
van de Lionsclub Den Haag - Scheveningen, genieten geen beloning of vergoeding bij het 
uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte 
onkosten is wel mogelijk.  
Onze uitgeoefende activiteiten 
Een uitvoerig activiteiten verslag staat op de website, 
https://denhaagscheveningen.lions.nl/projecten onder projecten 
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Onze Fondsenwerving 
 
De stichting verwerft haar middelen door: 
 

 subsidies, giften en donaties; 
 hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
 doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties. 

Ons Fondsenbeheer 
 
De stichting heeft haar gelden in kas bij de ING Bank. De stichting houdt geen groter 
vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en 
beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.  
 
 
Samenwerking met de Lionsclub Den Haag - Scheveningen 
 
De ANBI Stichting Lionsclub Den Haag - Scheveningen werkt aan de hand van jaarplannen. 
Deze worden opgesteld samen met de Lionsclub Den Haag – Scheveningen en haar leden. 
 
Activiteiten die voor het bestuursjaar 2019-20 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 van Lionsclub Den Haag – Scheveningen 
 
De ANBI Stichting Lionsclub Den Haag – Scheveningen helpt de Lionsclub Den Haag – 
Scheveningen haar doelen te bewerkstelligen. Wij hechten er belang aan de missie, doelen en 
strategie van de Lionsclub te benoemen. 
 
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.  
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Doelen 
 
Lionsclub Den Haag Scheveningen onderschrijft de volgende doelstellingen: 

 Tonen van actieve belangstelling voor een het leveren van een bijdrage aan het 
maatschappelijke, cultureel, sociaal en morel welzijn van de gemeenschap; 

 Het verenigen van de Lionsleden in banden van vriendschap, kameraadschap en 
wederzijds begrip; 

 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; 

 Het aanmoedigen van mensen om een gemeenschap dienstbaar te zijn zonder 
persoonlijk financiële voordelen en  

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

De strategie waarop bovenstaande wordt uitgevoerd is als volgt: 
 
Per maand zijn er twee bijeenkomsten van de lionsclub, 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 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 ‘ 
Save 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. 
 
2018-2019 staat in het teken van fondsenwerving van de aanstaande Special Olympics die in 
de zomer van 2020 zullen plaatsvinden in Den Haag. De Lionsclub heeft hiertoe een 
succesvolle Bridgedrive georganiseerd en een goed bezochte “Captains diner” met 
vlootschouw tijdens vlaggetjesdag 2019. 
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Activiteiten 2019 - 2020  
 
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. 

 Het organiseren van een groots sponsordiner, opgeluisterd door het Hofstad 
jeugdorkest met als doel fondsenwerving voor de Special Olympics 2020. 

 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 ‘Save 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’) 

 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.  

 


