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Doelstelling van de stichting 

De doelstelling van Stichting BAS is om gelden te beheren, die door of via Lionsclub Alkemade (KvK 
40447186), hodn Lionsclub Kaag en Braassem (hierna: ‘de Lionsclub’, ‘de club’) zijn ingezameld voor 
diverse - door de club te bepalen - charitatieve, goede doelen (begunstigden). De stichting voert 
daartoe een administratie en houdt een bankrekening aan. Stichting BAS keert gelden uit aan de 
begunstigden als aan gestelde voorwaarden is voldaan. 

De charitatieve doelen voldoen aan de algemene criteria die de Lions-organisatie, waar de Lionsclub 
onderdeel van uitmaakt, daartoe heeft opgesteld. 

Het gebruik maken van Stichting BAS is voor de Lionsclub een belangrijk instrument om aan de 
buitenwereld te laten zien wat er met ingezamelde gelden gebeurt, en – met name – dat er niks ‘aan 
de strijkstok blijft hangen’. Het bestuur van Stichting BAS wordt gevormd door onbezoldigde 
vrijwilligers, die lid zijn van de Lionsclub. 

 

 

Beleidsplan van het stichtingsbestuur 

Gezien het karakter van Stichting BAS is er binnen de stichting geen actief beleidsplan voor het 
werven van fondsen. Het organiseren van inzamelingsacties en andere manieren om gelden te 
verwerven gebeurt in de Lionsclub, die het als een van haar kerntaken beschouwt en daar al sinds de 
oprichting in 1983 mee bezig is. 

Het beleid van de stichting is er op gericht om de gelden goed en doelmatig te beheren, toe te zien 
op spoedige inning van ontvangen toezeggingen en het tijdig uitkeren van toegezegde schenkingen 
aan begunstigden. Daartoe is een taakverdeling binnen het bestuur. Het bestuur komt bijeen zovaak 
als nodig is. Jaarlijks vindt het boekenonderzoek plaats door de kascommissie van de Lionsclub. 

 

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten in het verslagjaar 2020-2021 (1 juli 2020 t/m 30 juni 2021) 

In het verslagjaar 2020-2021 heeft BAS diverse schenkingen gedaan, met een totale waarde van 
€ 10.800,-. Daarnaast heeft BAS een bedrag van € 20.119,- gereserveerd voor gedane toezeggingen, 
die pas na afloop van het verslagjaar uitgekeerd kunnen worden. 



De uitgekeerde schenkingen  De gereserveerde toezeggingen 
Begunstigde Bedrag  Begunstigde Bedrag 
Stichting Welzijn Ouderen  € 600  Project Kenia € 2.841 
Stichting Open Tafel  € 400  Stichting Voedselbank € 12.878 
Stichting Jarige Job € 500  Stichting Voetjes van de vloer € 300 
Stichting Voedselbank kerstdiners  € 780  Werkgroep dementie K&B € 1.500 
Stichting Combibus € 2.500  Stichting Combibus € 2.500 
Theater Soos kerstmaaltijden € 420    
Stichting Doelknuffel  € 500    
Stichting Haarwensen  € 3.000    
Stichting Voetjes van de vloer € 600    
Werkgroep Dementie vriendelijk 
K&B  

€ 1.500    

Totaal € 10.800  Totaal € 20.019 
     
     

 

De financiële verantwoording van BAS is door de Lionsclub goedgekeurd na boekencontrole door de 
kascommissie van de club. 

 

Roelofarendsveen, 5 maart 2022 


