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Nissewaard, 3 juli 2016, 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 – 2016 van de Stichting Activiteiten Lionsclub De Bernisse. Het financiële overzicht laat zien dat een aantal 

activiteiten op het einde van het fiscal year (30 juni 2016) niet volledig zijn afgerond. Dat heeft te maken met rekeningen die nog ontvangen 

moeten worden en derhalve niet zijn betaald. 

Evenals voorgaande jaren heeft de Lionsclub diverse activiteiten uitgevoerd zoals de wijnactie, de kerstcollecte en de motortoertocht.  Met 

deze activiteiten  en met liquide middelen hebben we goede doelen gesteund met een totaal van ruim 9.100 euro.  Het is om die reden dit jaar 

niet gelukt een deel van de opbrengst aan de reserve toe te voegen. We hebben meer uitgegeven dan ontvangen. Een andere activiteit is het 

houthakken waarvoor dit jaar kosten zijn gemaakt.   

In dit jaaroverzicht ‘15-‘16 kunt u lezen wat de financiële stand van zaken van de Stichting Activiteiten Lionsclub De Bernisse is. De stichting 

beschikt over voldoende liquide middelen om ad hoc een goed doel te steunen, ook al is deze steun niet grenzeloos. Dat is tevens een punt van 

aandacht: er moeten meer mogelijkheden bedacht en benut worden om de liquiditeit blijvend te versterken. 

Dit Fiscal Year heeft de stichting 5 doelen mogen ondersteunen te weten het Hospice De Waterlelie, Stichting Leergeld, De duofiets voor de 

Herberg, een bijdrage in het kader van 100 jaar Lions en de intentie om Villa Joep te ondersteunen. 

In het onderstaande overzicht ziet u de uitwerking van de financiële activiteiten van de stichting. U kunt in de donker blauwe kolom lezen wat 

er bruto is binnengekomen en in de licht blauwe kolom wat we nog moeten ontvangen. In de roze kolom ziet u de netto uitgaven, dat zijn de 

kosten die gemaakt zijn om de activiteiten mogelijk te maken. In de rode kolom staan de verplichtingen.  In de beige kolom van de giften ziet u 

wat er dit jaar aan goede doelen is overgemaakt. Daarbij zijn ook nog bedragen van projecten van het vorige fiscal year.   Tenslotte ziet u in de 

groene kolom de opbrengsten die de verschillende activiteiten hebben opgebracht na aftrek van kosten en giften.  

De penningmeester, Johan Bos 
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Datum Omschrijving rekening

Rekeningnummer

1-aug Banksaldo per 1-8-2015
Omschrijving transacties in uit in uit Debiteuren Ontvangen Uitgaven Crediteuren Giften Opbrengst Toelichting

6-aug Nabetalingen motortocht 2015 20€               440€               
31-aug Nabetalingen Helivluchten 2015 1.000           340€             3.617€            
27-aug Nabetaling Kerstgroet 2014 30€               

6-dec Roomboterletter actie 161€               161€             
11-dec naar spaarrekening 2.500           2.500€           overboekingnaar spaar vanuit houthakken
15-dec kerstpakketten actie 60€               240€               240€             -180€           
18-dec Kerstcollecte 4.376€         4.710€           4.000€         -334€           Hospice en Leergeld 50/50 / aanschaf en herstel
25-jan Wijnactie 5.221€         4.005€           1.216€         

1-mrt bankkosten / rente 60                185€               
9-apr Houthakken 2.830€         865€               1.965€         

30-jun tailtwister 30               24€               
10-jun wisselgeld opname 150€               
30-jun motortocht 696€          2.110€         408€               2.105€           1.500€         292€             Vil la Joep nog te betalen + leveranciers
2-mei Herbergier Hellevoetsluis 2.000€           2.000€         betreft duofiets

19-jun 100 jaar Lions 1.250€           1.250€         
 

 

30-jun-16
Totaal saldi 726€          15.011€       20.531€         2.105€           9.151€         2.959€         
Verschil saldi 3.559        -5.519  -5.519            
Nieuw saldo
Netto fiscal year 15 - 16
Verwachte opbrengst FY 2015 - 2016 2.959            

Goedk. bestuur St. Act. LC DB Datum

Goedkeuring kascommissie Datum

cie. Lid 

Voorzitter

1.275                         

Financiele activiteitenverantwoording FY 2015 - 2016 RekeningCourant

Jaarrekening Fiscal Year Stichting Activiteiten LC De Bernisse 2015 - 2016

RekeningCourant

Handtekening

BedrijfsSpaarRekening

11.685                              6.794                         

1021.8264.64 3654.65.143

15.244                              

16.519                                                                     

Bestuurslid

Naam

Naam

Voorzitter

Handtekening

Penningmeester
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Wijnactie 2015 

wijnverkoop  €           5.221,32      Janssen  €                273,00  

    
  

Grauss Wijnkoperij  €                423,62  

    
  

Hoogheerlijkheid  €            2.879,61  

    
  

Hoogheerlijkheid  €                231,03  

    
  

Grauss Wijnkoperij  €                197,69  

    
  

Opbrengst  €            1.216,37  

   €           5.221,32         €            5.221,32  

 

De Wijnactie is een traditie binnen onze Lionsclub. Naast de heerlijke wijnen leverde dit jaar ook mooie opbrengst op van 1216,37 Euro. Deze opbrengst 

wordt aan de kas toegevoegd. 

Kerstcollecte 2015 

opbrengst collecte 2015  €   4.376,24  
  

herstellen kerstkar  €                   156,60  

    
  

flyers Quadraat  €                     96,80  

    
  

kerstmannen pak Bom  €                   456,70  

    
  

gift Hospice  €               2.000,00  

    
  

gift Leergeld  €               2.000,00  

    
  

 opbrengst   €                 -333,86  

totaal  €   4.376,24       totaal   €               4.376,24  

 

Voor deze en volgende kerstcollectes is een investering gedaan in de out fit van de kerstmannen. De pakken en baarden zijn aangeschaft omdat de vorige 

versleten waren en vanuit hygienische oogpunt. Zo staan de mannen er weer fris en fruitig bij.   
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De motortocht was een groot succes. Een mooie opbrengst voor ons doel Villa Joep. 

Meerjarenoverzicht  

  Liquiditeit Giften Opbrengst 

12-13  €   16.503,00   €   11.714,00   €      3.256,00  

13-14  €   15.483,00   €     5.500,00   €         667,00  

14-15  €   18.479,00   €   11.865,00   €      4.958,00  

15-16  €   16.519,00   €   9.151,00   €      2.959,00 

 

Tenslotte 

De kerstpakkettenactie is niet goed verlopen. Dat heeft er toe geleid dat slecht 2 Lions hun bijdrage hebben overgemaakt en dat er voor een bedrag van 240 

euro aan goederen voor kerstpakketten is gekocht. Dit was tijdens een bijeenkomst een item dat nog uitgelopen moest worden. Gelet op de weinige 

reacties is die onduidelijkheid niet weggenomen. Het bedrag van 30 euro (is afgerond van 29,25) dat met de tailtwister wordt geind, wordt over een lange 

deelnemers bancair 2.110,00€  slager 378,00€         

deelnemers contant 380,00€     de vesting 29,64€           

nog te ontvangen 100,00€     Plus 355,47€        

wisselgeld van bank 150,00€     toilet Vdr Bom (verr. Cons) 61,50€           

Consumpties (verr. Bom toil) 50,00€        villa Joep 1.500,00€     

Consumpties  15,60€        terug aan kas wisselgeld 150,00€        

schade driepoot vlag 38,50€           

opbrengst 292,49€        

Totaal 2.805,60€  Totaal 2.805,60€     

Prognose eindafrekening motortocht 2016

De cursief gedrukte posten/ bedragen zijn/worden pas na 30 juni 2016 verwerkt.
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periode opgespaard  tot er een behoorlijk bedrag ontstaat en daarna overgemaakt. Dit om kosten te besparen op de doorgaans kleine opbrengsten van de 

tailtwister.  Dit bedrag is na 30 juni 2016 overgemaakt op de rekening, dus in het nieuwe boekjaar. 

Voor het rooien en afvoeren van de bomen zijn kosten gemaakt. Deze kosten betreffen uurloon, brandstof en gebruik matrerialen. Dat is eerder tijdens een 

van de bijeenkomsten goedgekeurd. Het argument was dat twee Lions een onevenredige bijdrage en inspanning leveren om het hout te verwerven ten 

behoeve van de club 

 


