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1. Inleiding
Lions Heerenveen 2.0. is op acht april 2014 opgericht. Aanleiding vormde de behoefte
om in algemeen maatschappelijke zin van betekenis te zijn in Heerenveen, gekoppeld
aan de inzet van vriendschappen en vanuit een dienende rol.
2. Gegevens
De zakelijke gegevens zijn als volgt:
Lions Heerenveen 2.0.
RSIN / Fiscaal nummer: 8539 10 157
De Strikel 25, 8494 PV Nes (gemeente Heerenveen)
heerenveen.tweepuntnul@lions.nl
KvK 6043 6611
Bank NL44RABO0170775135
3. Beleid en strategie
Visie & Doel
In onze visie wordt Lions Heerenveen 2.0. in haar regio gezien als een belangrijke
partner die haar omgeving (netwerk) duurzaam meekrijgt om een (maatschappelijk)
doel te bereiken en is daarin zichtbaar. Het is ons doel om ingeschakeld te worden door
partijen die vanuit een sociaal maatschappelijke betrokkenheid iets willen bereiken, dat
zonder onze inzet niet mogelijk is.
Het verwerven van financiële middelen voor door Lions Heerenveen 2.0. aan te wijzen
bestemmingen, die een algemeen maatschappelijk belang dienen staat centraal. Naast
het beheer van door haar verkregen financiële middelen, voor zover en zolang daaraan
nog niet een (maatschappelijke) bestemming is gegeven.
Het statutaire doel is het scheppen en in stand houden van een klimaat van onderling
begrip tussen de volkeren van de wereld; het bevorderen van de beginselen van goed
overheidsbestuur en van burgerzin; het tonen van een actieve belangstelling voor en het
leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn
van de gemeenschap; het verenigen van de Lionsclubs in banden van vriendschap,
kameraadschap en wederzijds begrip; het bieden van een ontmoetingsplaats voor een
vrije gedachtewisseling over alle zaken van openbaar belang, met dien verstande echter
dat over partijpolitieke en over dogmatisch-religieuze opvattingen door leden van de
vereniging niet zal worden gedebatteerd; het aanmoedigen van mensen om aan hun
gemeenschap dienstbaar te zijn zonder persoonlijke financiële voordelen en het
aanmoedigen van bekwaamheid en het bevorderen van hoge zedelijke maatstaven in
beroep en bedrijf, in openbare dienst en in het persoonlijk handelen.

Samenstelling & groeien
Lions Heerenveen 2.0. bestaat uit een groep enthousiaste, ondernemende mensen die
intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor anderen. Het leden profiel bestaat
uit de volgende kwaliteiten: sociaal maatschappelijk bewogen, ondernemend,
initiatiefrijk, full-service, zakelijk, creatief, onderscheidend, gericht op persoonlijke
ontwikkeling door het doen van dingen die je normaal gesproken niet (vaak) doet.
Lions Heerenveen 2.0. is een gevarieerde club van denkers en doeners, van jong naar
meer ervaren , van man en vrouw. Onze samenstelling is van belang voor ons succes. Het
verder uitbouwen van onze club gaat in weloverwogen stappen. Met behulp van
bovenstaand profiel weten we de juiste mensen te bereiken en aan ons te binden.
Het hebben van zicht op de partijen die ons willen inschakelen voor maatschappelijke
thema’s die zonder onze inzet niet kunnen worden opgepakt zoals dat zou moeten, geeft
richting aan onze marketing in het netwerk. Zicht op wie ons helpt om een goed team te
zijn zodat we ons doel ook bereiken, geeft richting aan de marketing naar de mensen die
we nodig hebben.
Special Sporters Fonds
Lions Heerenveen 2.0. is voor een periode van vijf jaar (vanaf 2015) betrokken bij deze
bijzondere doelgroep (sporters met een beperking). Deze betrokkenheid uit zich in inzet
bij activiteiten, fundraising en vertegenwoordiging in het bestuur van deze stichting.
Activiteiten & Werkzaamheden
Lions Heerenveen 2.0. voert de volgende activiteiten uit:
* Wine & Dine voor het Special Sporters Fonds
* Rally voor Special sporters Fonds
* Kerstdiner voor eenzame ouderen
* Opzetten van events, Symposia en Concerten
* Heerengrachtconcert 2016 voor Atelier Majeur
* Heerengrachtconcert 2017 voor Moofy
www.heerengrachtconcert.nl
Inkomsten & Uitgaven
De financiële middelen worden gevormd door:
a. De opbrengsten van de fundraising en overige activiteiten;
b. donaties en subsidies;
c. schenkingen en andere toevallige baten;
De uitgaven bestaan uit:
a. de onkosten verbonden aan door de te ondernemen activiteiten;
b. administratiekosten en andere kosten en uitgaven te doen ter bereiking van het
doel van de stichting.
4. Bestuur
Het bestuur van Lions Heerenveen 2.0. bestaat uit:
* Voorzitter: Ilse van Ast
* Penningmeester: Marcella Rijkschroeff
* Secretaris: Desiree

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen vergoeding voor gemaakte onkosten en
eventueel niet-bovenmatig vacatiegeld.
Statutair is bepaald dat geen ander natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan
beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.
Toezicht
Lions Heerenveen 2.0. kent een kascommissie die de gelden controleert.
Financiële gegevens
In de bijlage is een gedetailleerd overzicht opgenomen waarin alle inkomsten en
uitgaven zijn opgenomen.

