Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting fundraising Land van Cuijke en Overmaze

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 8 6 2 5 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Molenstraat 14 5835AZ Beugen

Telefoonnummer

0 6 2 1 5 4 1 4 1 6

E-mailadres

pedro.verdijck@outlook.com

Website (*)

www.land-lvco.nl

RSIN (**)

8 0 5 6 3 9 9 8 6

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 4

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Paul Melis

Secretaris

Pedro Verdijck

Penningmeester

Harry Eckhardt

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

‘’het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het
aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp
in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is ,zowel
in Nederland als daar buiten.
De stichting tracht het doel te verwezenlijken door: het ( doen) organiseren van
acties ,evenementen en inzamelingen en alle vormen van geldwerving’’

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Fundraising evenementen zoals:
* Handen uit de mouw projecten. Meerdere keren per jaar (zorginstellingen, tuinen,
parken, speeltuinen etc in het land van Cuijk.
* Genereren van gelden d.m.v. activiteiten en evernemente om deze te besteden aan
aangevraagde en geselecteerde projecten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het organseren van actiers die geld opleveren zoals:
*Wijnproeverij avonden
*Verkoop Wijnen
*veilingen van aangeboden objecten
*Verkoop van (Food) producten tijdens de evenementen
*inzamelingsacties
*etc....
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteedt aan doelen die worden aangevraagd bij de stichting.
Deze worden aan criteria getoetst en na toekenning worden de gelden toegewezen en
overgemaakt.
Het vermogen wordt op een spaarrekening aangehouden.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.lions-lvco.nl/stichting-fundraising-land-van-cuijk-over
maze/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Er worden geen belobningen uitbetaald door de stichting. Daardoor is er geen
beloningsbeleid.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Voorbeelden ondersteunde eenmalige activiteiten in het Land van Cuijk en
Noord-Limburg:
• 2013:Donatie aan Stichting Tante Lenie (ondersteuning van gezinnen van ernstig
zieke kinderen)
• 2013-2017:DE-puntenactie voor Voedselbank Land van Cuijk en Voedselbank
Noord-Limburg (pakken koffie voor voedselpakketten)
• 2017: Lions Benefiet Wijnavond voor de Stichting Leergeld.
• 2018: Lions verzorgden tijdens NL DOET de feestdag ter ere van het 12,5 jarig
bestaan van Dagbesteding De Kunstschat van Dichterbij in Gennep. 30 deelnemers
met een verstandelijke beperking genoten met volle teugen bij De Tienmorgen in
Beers.
• 2018: Lions Benefiet Wijnavond. De vierde editie. Verzorgingsbedden voor Hospice
de Cocon in Sint Anthonis
• 2019: Lions staken de handen uit de mouwen in Wereldtuin Verdeliet. Wereldtuin
Verdeliet is een ecologische voedsel- en ontmoetingstuin in de kleurrijke Cuijkse wijk
De Valuwe. Een plek waar mens en natuur elkaar vinden.
• 2019: Lions Benefiet Wijnavond. De vijfde editie. Rolstoelfiets voor het Land van Cuijk
en Noord-Limburg

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.lions-lvco.nl/projecten/

Open

Open

+

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Totaal

12.470

12.470

€

+

€

Liquide middelen

€

€

Effecten

12.470

€

€

€
€

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

15.548

€

€

+

€

€

€

Financiële vaste activa

0

€

€

Materiële vaste activa

€

€

€

Immateriële vaste activa

15.548

15.548

0

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

€

€

€

€

12.470

31-08-2020

€

€

€

€

€

€

+

31-08-2019 (*)

31-08-2020

Activa

Passiva

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

3 1 – 0 8 – 2 0 2 0

Balans

Balansdatum

2
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12.470

12.470

+

€

€

€

€

15.548

31-08-2019 (*)

€

€

€

€

€

€

+

15.548

15.548

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

2.012

€

10.738

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+
0

€

+

€
€

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

2.012

+
€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

202

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

10.738

€
4.888

€

11.305

€

193

5.090

€

11.498

-3.078

€

-760

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.lions-lvco.nl/stichting-fundraising-land-van-cuijk-over
maze/

Open

