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1. Oprichting en doelstelling
De Stichting LCAC (“Stichting”) is op 22.9.2011 opgericht en economisch actief sinds 1.1.2012.
De Stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de Lionsclub
Arnhem Centraal, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel, aan te wijzen bestemmingen,
welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het
beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog
niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub de externe
activiteiten coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren, waartoe deze club in het kader van
gemelde doelstelling heeft besloten.
De Stichting heeft een beleidsplan, gepubliceerd op de website van de Vereniging LCAC1, waarin de
wijze, waarop de doelstellingen worden gerealiseerd, zijn vastgelegd. Dit beleidsplan wordt
regelmatig herzien, laatstelijk op 2.1.2014.
2. Actuele gegevens
a. ANBI-status
De stichting is op 15.11.2011 door de belastingdienst onder fiscaal nummer 8509.67.612
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
b. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond per 01-10-2016 uit de volgende personen:
•
•
•
•
•
1

Dhr. D.W. te Bokkel, Ondernemer/Entrepreneur: president
Dhr. C.J.P. van Ek, Makelaar OG: lid
Mw. Mr. W. Bruins, Rechter: lid
Dhr. R.E. Bouma. Programmamanager: lid
Mw. A.I. Dijkhout, Ondernemer/Communicatieadviseur: lid

https://www.lions.nl/Stichting_Activiteiten_LCAC/12038/Beleidsplan.html

Als administrateur is benoemd dhr. M.E.H.P. Linssen, Ondernemer/financieel adviseur.
c. Vestigingsadres
De stichting is per 31.1.2014 gevestigd op Boulevard Heuvelink 108 te 6828KV Arnhem. Tot
deze datum was de Stichting gevestigd op Steijnweg 41 te 6861DE Oosterbeek.
d. Boekjaar
Het boekjaar van de Stichting loopt parallel aan het boekjaar van de Vereniging Lionsclub
Arnhem Centraal.

3. Activiteiten 2015/2016
In het jaar 2015/2016 werden de volgende projecten georganiseerd:
−

Een inzamelingsactie “Fightforsight”

Fight for Sight:
Opbrengst inzamelingsactie “Fight for Sight” 2015/2016: € 276,52 (totaalbedrag)
Een gedeelte van het totaalbedrag; € 128,20 is dit boekjaar gedoneerd aan Lions Werkgroep Blinden
Fight for Sight
Het andere gedeelte; € 148,32 is vanwege de afsluiting van het boekjaar op 30-6-2016 in het
volgende boekjaar 2016/2017 gedoneerd aan Lions Werkgroep Blinden Fight for Sight

4. Baten:
Er zijn in dit boekjaar geen donaties gedaan aan de Stichting.
De baten bestaan volledig uit de collecte inzameling onder de leden van de Lionsclub Arnhem
Centraal voor de Lions Werkgroep Blinden Fight for Sight.

Het exploitatieoverschot (€ 14,83) staat tegenover het tekort (€ 379,84) in het boek jaar 2014/2015.
Het exploitatieoverschot wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
De rekening courant met de Lionsclub Arnhem Centraal zal in het boekjaar 2016/2017 op nul komen.
De totale reserves van de Stichting ultimo boekjaar 2015/2016 komen uit op € 888,07. Mede in
verband met toekomstige bankkosten wordt deze reserve voorlopig aangehouden.

Er werden aan de organisatoren (allen leden van de Vereniging LCAC) in 2015/2016 geen
vergoedingen in welke zin dan ook uitbetaald.
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