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het bestuur  
Stichting Lions Foundation Nunspeet 
Eperweg 63 
8072 DA  Nunspeet 
     
 
Nunspeet, 19 september 2017  
 
Geacht bestuur  

Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting Lions Foundation Nunspeet te Nunspeet is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2017 en de 
winst-en-verliesrekening over 2016-2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij 
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. 
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Lions Foundation Nunspeet Wij 
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens. 
 
Nunspeet, 19 september 2017 
 
De Burele Accountants 
namens deze, 
 
 
G.J. Wentzel AA  
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Resultaten 

Ontwikkeling resultaat 

  2016-2017   2015-2016   

  € % € % 

Fundraising 43.036 100,0 35.941 100,0 
Kosten organisatie Keilerevenement -23.853 -55,4 -20.352 -56,6 
Fundspending -15.650 -36,4 -12.864 -35,8 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 3.533 8,2 2.725 7,6 

Overige bedrijfskosten 
        

Algemene kosten 647 1,5 186 0,5 
          

Som der kosten 647 1,5 186 0,5 

Bedrijfsresultaat 2.886 6,7 2.539 7,1 

Financiële baten en lasten 78 0,2 269 0,7 

Resultaat 2.964 6,9 2.808 7,8 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

 

 6  

 BESTUURSVERSLAG 
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Bestuursverslag 

Organisatie en bestuur 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
Het doel van de Stichting Lions Foundation Nunspeet is bij te dragen tot de verwezenlijking van het 
dienstbaarheid ideaal door het verlenen van materiële en immateriële steun aan personen die hulp 
behoeven en aan culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in 
Nederland en daarbuiten. De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het inzamelen van 
gelden, het uitvoeren van commerciële activiteiten en het organiseren van acties die een batig saldo 
opleveren. 

Veranderingen (statutaire) doelstelling 
De Stichting Lions Foundation Nunspeet heeft de beschikking over vermogen om goede doelen te 
steunen. De afgelopen jaren is er in aanvulling op de statuten een reglement opgesteld waarin 
omschreven staat het wanneer en onder welke voorwaarden financiële steun verstrekt kan worden.  
De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de fundspending commissie van de Vereniging 
Lionsclub Nunspeet. Deze commissie doet voorstellen aan de leden van de vereniging, die daarover 
beslissen, tenzij hierna anders bepaald. Steunverlening in afwijking van het reglement kan alleen met  
instemming van de meerderheid van stemmen van de leden van de Vereniging Lionsclub Nunspeet op 
voorstel van de fundspending commissie. Het reglement luidt als volgt:  
   
Doel vereisten  
Geen doelen die een commercieel belang dienen.  

1. Doel moet bekend zijn en controleerbaar door derden;  
2. Doel kan niet of niet volledig langs ander reguliere weg worden gerealiseerd (subsidie, 

contributie, sponsoring e.d.). Dus geen reguliere hobbyclubs, sportverenigingen e.d.;  
3. Het streven is om 60% van de te besteden gelden aan doelen te bestemmen die de belangen 

van Nunspeet en de directe regio betreffen. De overige 40% kan andere, verder gelegen, 
belangen betreffen; 

4. Geen structurele ondersteuning doel, in principe eenmalig. 

  
Vereisten aan ontvangende partij  

1. Geen commerciële organisatie (winstoogmerk);  
2. Met de ontvangende partij dienen vooraf bevredigende afspraken gemaakt te worden over de 

verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden;  
3. Geen giften aan individuele personen. 

  
Procedure vereisten en financiën  
  

1. Verzoeken worden met schriftelijke toelichting ingediend bij de fundspending commissie al of 
niet op voorspraak van een Lions lid;  

2. De fundspending commissie (tenminste drie leden) beslist tot € 250 zelfstandig over de 
toekenning van een gift en deelt dit mee in de eerstvolgende huisbijeenkomst; 



 
 

 

 

 8  

3. Over giften boven de € 250 doet de commissie een voorstel in de huisbijeenkomst. Bij 
overwegende bezwaren wordt het voorstel door de commissie teruggenomen;  

4. Leden doen geen toezeggingen over fundspending buiten bovenstaande procedure om;  
5. De fundspending commissie draagt zorg voor de adequate afhandeling van verzoeken;  
6. De administratie van de fundspending wordt gescheiden gevoerd van de administratie van 

Lions Nunspeet. Ook als die beide door de penningmeester worden gevoerd;  
7. Gelden die voor fundspending bestemd zijn, zijn vrij van (nog te verrichten) 

kostenvergoedingen voor fundraising of andere activiteiten;  
8. Jaarlijks wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd door de fundraising 

commissie in een huisbijeenkomst, waarna het bestuur voor openbaarmaking zorgt. 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond dit boekjaar uit de heren H. Frens (secretaris), J. Methorst (penningmeester) en 
J.C.W. van der Kraan (voorzitter) 

Activiteiten verslagjaar 

Resultaat activiteiten 
Eenentwintigste Nunspeetse Keiler 
  
Begin maart 2017 was de Nunspeetse Keiler aanleiding tot lichte paniek binnen zowel de leden van de 
Lions als vele sportievelingen in Nunspeet en omgeving. Al vijftig teams hadden zich ingeschreven en 
met dit nieuws wist de zeer actieve pr-commissie in één dag twaalf teams te bewegen zich alsnog aan 
te melden. Dit noodzaakte de organisatie om een limiet van zestig teams te stellen. Daarmee werd 
maar weer eens aangetoond dat de Nunspeetse Keiler niet meer weg te denken is binnen Nunspeet. De 
woorden Keilervirus en Keilerepidemie zijn ook termen die tijdens de maanden mei en juni voor velen 
de sfeer in Nunspeet goed weergeven. 
  
Zestig teams betekende voor de organisatie een behoorlijke uitdaging in de voorbereiding, maar ook 
voor het verloop op de dag zelf. Met z’n allen vonden we de juiste aanpassingen om goed voorbereid te 
zijn op de eenentwintigste Keiler.  
  
Op de dag zelf verliep de opbouw weer vlot, het was echter onze hoofdsponsor VMI die het nog even 
spannend maakte. De technische mannen wisten precies waar het probleem lag en dat kon altijd 
opgelost worden. Nadat de burgemeester het startschot loste, vertrokken de eerste teams. Na 
maandenlang trainen en overleggen een moment van ontlading van de sportieve spanning. 
  
De geweldige inzet van ruim 200 vrijwilligers zorgde voor een zeer geslaagde sportieve dag voor de 300 
sporters en hun begeleiders. Met de inzet van technische middelen werd een eerste stap gezet naar 
een nieuwe manier van registreren bij de controle posten. Hiermee hopen we in de toekomst een 
registratiesysteem te ontwikkelen dat minder gevoelig is voor menselijke fouten. 
  
Na het buffet was het tijd voor de prijsuitreiking. Na wat inschikken, pasten ruim zeshonderd 
Keilerfanaten en fans in de Veluvine, waar onder leiding van een nieuwe spreekstalmeester de prijzen 
werden uitgereikt. Een geweldige afsluiting waar vrijwilligers, sporters en organisatie elkaar 
ontmoetten. Een moment van verbroedering, terwijl het bier rijkelijk vloeide. 
  
De Keiler had dit jaar een opbrengst van € 19.183 hiervan gaat € 8000 naar Stichting Grip op je leven. 
De fundspending commissie zal een goede invulling voor het resterende bedrag vinden.  
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Voor de tweeëntwintigste Keiler zal financiën een aandachtspunt worden, want de verhouding 
inkomsten en uitgaven was dit jaar behoorlijk uit evenwicht. Zeker de sterk gestegen uitgaven geven 
aanleiding om samen te bekijken hoe deze beter bewaakt kunnen worden. 
  
Mister Keiler 
Bart Noij 
  

Vermogen en beleggingen 

Vrij besteedbaar vermogen 
  
Dit jaar is er in totaal € 7.650 uitgekeerd in reactie op aanvragen die de Stichting Lions Foundation 
Nunspeet heeft ontvangen. 
 
De grootste bijdrage van € 5.000 is overgemaakt aan Stichting Vrienden van Molen de Duif in Nunspeet, 
als bijdrage aan de grote renovatie van de staartbalk van deze karakteristieke molen aan de Molenweg 
in Nunspeet. De renovatie is inmiddels met succes gerealiseerd. 
€1000 bedroeg de bijdrage aan het Winterkunstfestival , waarmee onder andere grote verlichte herten 
op de Markt in Nunspeet werden gerealiseerd. Een sfeervolle aankleding van het dorp tijdens de 
donkere dagen. 
 
Aan Stichting Verborgen armoede Nunspeet werd een bijdrage van € 250 overgemaakt om inwoners 
van de gemeente Nunspeet die bij de stichting bekend zijn met een kerstpakket een steuntje in de rug 
te geven. 
 
Stichting ABC van en voor laaggeletterden kreeg eveneens een bijdrage van € 250. De stichting is in een 
aantal provincies actief onder andere in Gelderland.  
 
De Oranjevereniging werd met €250 gesteund voor het Koningsdag programma van de vereniging. Het 
betrof een roofvogelshow op Koningsdag in Nunspeet. 
 
Het op zaterdag 29 oktober 2016 georganiseerde evenement ‘Nunspeet Verbindt’ waarin diverse 
groepen uit de Nunspeetse samenleving met elkaar spelenderwijs in contact kwamen werd 
ondersteund met een bijdrage van € 150. 
 
Tot slot zal € 500 worden bijgedragen aan het Nationaal 100 jaar Lions cadeau ten behoeve van Het 
Vergeten Kind. Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen 
met meervoudige problematiek. Denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische 
problemen en/of leven onder de armoedegrens. 
Nunspeet, 27 september 2017 

Naam bestuurders Handtekening 
H. Frens, secretaris 

 J. Methorst, penningmeester  

J.C.W. van der Kraan, voorzitter  
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 11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 30 juni 2017 

Activa 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   30 juni 2017   30 juni 2016 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Debiteuren 14.316   3.735   

    14.316   3.735 

Liquide middelen   46.393   53.854 
     

Totaal 
  

60.709 
  

57.589 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

Passiva 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   30 juni 2017   30 juni 2016 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Garantievermogen 19.999   8.750   
Bestemmingsreserves fundspending 19.829   28.114   
 

  39.828   36.864 

Kortlopende schulden 
        

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

105   -   

Overige schulden 20.000   11.500   
Overlopende passiva 776   9.225   

    20.881   20.725 

Totaal 
  

60.709 
  

57.589 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Staat van baten en lasten over 2016-2017 

  2016-2017 2015-2016 

  € € 

Fundraising 43.036 35.941 

Som der exploitatiebaten 43.036 35.941 

Kosten organisatie Keilerevenement 23.853 20.352 
Fundspending 15.650 12.864 

Overige bedrijfskosten 
    

Algemene kosten 647 186 
      

Som der exploitatielasten 40.150 33.402 

Exploitatieresultaat 2.886 2.539 

Financiële baten en lasten 
    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 78 269 

Resultaat 2.964 2.808 

Resultaatbestemming     
Bestemmingsreserves fundspending 19.829 2.808 

Bestemd resultaat 2.964 2.808 

 

 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten 
Het doel van de Stichting Lions Foundation Nunspeet is bij te dragen tot de verwezenlijking van het 
dienstbaarheid ideaal door het verlenen van materiële en immateriële steun aan personen die hulp 
behoeven en aan culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in 
Nederland en daarbuiten. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het inzamelen van 
gelden, het uitvoeren van commerciële activiteiten en het organiseren van acties die een batig saldo 
opleveren. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De activiteiten vinden plaats in Nunspeet. 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 
die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele 
verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen 
een looptijd van korter dan 1 jaar. 
 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 16 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op balans 

Vorderingen 

  30 juni 2017 30 juni 2016 

  € € 

Kortlopende vorderingen 14.316 3.735 

Totaal 14.316 3.735 

Liquide middelen 

  30 juni 2017 30 juni 2016 

  € € 

Banktegoeden 
    

Rabo betaalrekening NL13RABO0148444741 12.565 3.854 
Rabo Spaarrekening NL31RABO3661566458 33.828 50.000 

  46.393 53.854 

Totaal 46.393 53.854 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 17 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Eigen vermogen 

  30 juni 2017 30 juni 2016 

  € € 

Garantievermogen 19.999 8.750 
Bestemmingsreserves fundspending 19.829 28.114 

Totaal 39.828 36.864 

Garantievermogen 2016-2017 

  € 

Stand 1 juli 8.750 
Overige rechtstreekse mutaties 11.249 

Stand 30 juni 19.999 

Bestemmingsreserves fundspending 2016-2017 

  € 

Stand 1 juli 28.114 
Toevoegingen via baten en lasten 2.964 
 

47.943 

Overige rechtstreekse mutaties -11.249 

Stand 30 juni 19.829 

Kortlopende schulden 

  30 juni 2017 30 juni 2016 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 105 - 

Overige schulden 
    

Te besteden fundspending 20.000 11.500 
      

Overlopende passiva 776 9.225 

Totaal 20.881 20.725 

Toelichting 
Het gereserveerde bedrag voor fundspending ad € 20.000 is als volgt opgebouwd: 

 Jeugdsportfonds € 4.000 
 Studiefonds € 7.500 
 Nationaal 100 jaar Lions cadeau € 500 
 Stichting Grip op je leven € 8.000 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 18 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2016-2017 2015-2016 

  € € 

Fundraising 
    

Omzet teamsponsoring 27.000 22.500 
Omzet sponsoring Keiler 9.050 7.250 
Opbrengst Keilerfeest 6.594 5.368 
Overige baten 392 823 

  43.036 35.941 

Som der exploitatiebaten 43.036 35.941 

Kosten organisatie Keilerevenement 23.853 20.352 
Fundspending 15.650 12.864 

Batig saldo activiteiten 3.533 2.725 

Brutomarge 
De post fundspending van € 15.650 bestaat uit de volgende donaties: 
 

 Nunspeet Verbindt € 150 
 Nunspeet uit de kunst € 1.000 
 Stichting Vrienden Molen de Duif € 5.000 
 Oranjevereniging Nunspeet € 250 
 Stichting Bel Alfabetisering ABC € 250 
 Vereniging Lions Club Nunspeet € 250 
 Stichting Philadelphia jubileum Korenburg € 250  
 Nationaal 100 jaar Lions cadeau € 500  
 Stichting Grip op je leven € 8.000 

Overige bedrijfskosten 

  2016-2017 2015-2016 

  € € 

Algemene kosten 
    

Bankkosten 197 186 
Marketing acties 53 - 
Nagekomen kosten vorig jaar 397 - 

  647 186 

Totaal 647 186 



  
Stichting Lions Foundation Nunspeet, te Nunspeet  

 

 

 19 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Financiële baten en lasten 

  2016-2017 2015-2016 

  
€ € 

Rentebaten banken 78 269 

Financiële baten en lasten (saldo) 78 269 

 

 

 

  


