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Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum 

Algemeen

Oprichting en boekjaar
De "Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum" is opgericht op 21 
februari 2008. Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 september tot en met 31
augustus.

Doel
De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor 
door Mixed Lions Club Utrecht Novum aan te wijzen bestemmingen, welke 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen 
en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover 
en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven.
Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en/of organiseren 
en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van 
gemelde doelstellingen heeft besloten. De stichting zal op eigen initiatief geen 
activiteiten organiseren anders dan na overleg met genoemde Lionsclub en zal te 
eigen behoeve voor haar werkzaamheden niet anders dan de werkelijk gemaakte 
kosten in rekening kunnen brengen. 
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur en adres
Het bestuur van de stichting tijdens het boekjaar werd gevoerd door:
  Bart van Gool, voorzitter
  Cees Bos, secretaris
  Pieter Snikkers, penningmeester
Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.
Het correspondentieadres van de stichting is Laag-Nieuwkoop 22, 3628 GC
Kockengen. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer
30237124. De stichting maakt gebruik van de website van Mixed Lions Club
Utrecht Novum, www.mlcun.nl.

ANBI-status
De belastingdienst heeft een beschikking afgegeven waardoor de stichting 
aangemerkt wordt als zogenaamde algemeen nut beogende instelling. Door het 
verkrijgen van deze status kunnen bijdragen en schenkingen aan de stichting bij 
de schenker onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn zowel door de stichting ontvangen als 
door de stichting uitgekeerde bijdragen en schenkingen vrijgesteld van 
schenkingsrecht.

BTW-status
Voor zover de activiteiten van de stichting bestaan uit het in de handel brengen 
van producten in concurrentie met anderen, is de stichting BTW-plichtig. Het BTW-
nummer van de stichting is 8190.73.763.B01.
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Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum

Balans Per 31-8-2013 Per 31-8-2012

ACTIVA
Voorraden 1.327,56 872,90
Debiteuren 1.029,75 1.857,25
Te vorderen bedragen 0,00 800,00
Spaarrekening 7.000,00 5.000,00
Bank 1.359,86 1.385,06
Kas 0,00 0,00
Totaal activa 10.717,17 9.915,21

PASSIVA
Te besteden middelen:
Algemene middelen 218,33 154,92
Bestemmingsreserves 10.211,84 8.568,29
Subtotaal te besteden middelen 10.430,17 8.723,21

Af te dragen BTW 287,00 392,00
Crediteuren 0,00 800,00
Totaal passiva 10.717,17 9.915,21

- 3 -



Staat van baten en lasten 1-9-2012 t/m 1-9-2011 t/m
31-8-2013 31-8-2012

BATEN

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING:
Batig saldo 'Sponsorzwemmen' 6.652,66 1.592,28
Batig saldo 'verkoop Hofwijn' 2.113,45 2.016,11
Opbrengst 'Blauwe Olifant' 950,00 800,00
Opbrengst 'Voedselbank' 270,00 0,00
Batig saldo 'Klootschieten' 0,00 2.424,00
Renteopbrengsten 87,27 101,44

BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING 10.073,38 6.933,83

LASTEN:

Donatie VOKK Kanjerketting 5.750,00 800,00
Donatie Pax Kinderhulp 750,00 2.100,00
Donatie Kinderhospice de Glint 550,00 0,00
Donaties Alpe d'HuZes 400,00 230,00
Donatie Voedselbank 265,21 0,00
Donatie Dierenweide Vleuten 150,00 125,00
Donatie Haarfijn Boerengolf 150,00 0,00
Donatie Elfenbos 150,00 0,00
Donatie Natuurmonumenten 0,00 2.000,00

BESTEED AAN DOELSTELLING: 8.165,21 5.255,00

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 201,21 152,59

RESULTAAT 1.706,96 1.526,24
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Stichting Activiteiten Mixed Lions Club Utrecht Novum

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

TOELICHTING OP DE BALANS
Voorraden
Dit betreft de op balansdatum aanwezige voorraad wijn,
gewaardeerd op kostprijs.
Debiteuren
Dit betreft uitstaande facturen voor Hofwijn.
Spaarrekening en bank
Dit betreft het saldo per 31 augustus.
Te besteden middelen
Onder de te besteden middelen zijn de volgende posten verantwoord:
- De algemene middelen
- De bestemmingsreserves van activiteiten

Af te dragen BTW
De Stichting is voor sommige activiteiten BTW-plichtig. De BTW wordt per
kalenderjaar afgerekend.

Alle posten worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd op nominale waarde. 
Met kosten en lasten wordt rekening gehouden zodra ze voorzienbaar zijn. Baten 
worden verantwoord indien voldoende zeker is dat deze gerealiseerd worden. 
Vorderingen die bij het opstellen van het jaarverslag nog niet ontvangen zijn worden 
voorzichtigheidshalve niet gewaardeerd.

Conform de statuten van de stichting zijn alle middelen van de stichting bestemd 
voor door Mixed Lions Club Utrecht Novum aan te wijzen bestemmingen. 
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TOELICHTING OP DEACTIVITEITEN EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Zwemmen
Ons vierde sponsorzwem evenement heeft netto € 6.653 opgeleverd, 
een record. Dit was mede mogelijk door een groot aantal bedrijfsdonaties
en zeer lage organisatiekosten. De kinderen zwommen met  € 4.163
eveneens een record bijelkaar!
Uit de opbrengst is een donatie van € 5.750 aan de VOKK gedaan in het 
kader van de actie Kanjerketting.
Hofwijn
In het verslagjaar is wederom succesvol wijn verkocht aan leden
en sympatisanten. De netto marge is met € 2.113 iets hoger dan vorig jaar.
Uit de baten is € 625 bijgedragen aan Pax Kinderhulp voor dierentuinbezoek
met een groep Bosnische kinderen.
Blauwe Olifant
Het vierde seizoen van de Blauwe Olifant heeft met € 950 een record
opgebracht. Uit de opbrengst is gedoneerd aan Kinderhospice de Glind
en aan Alpe d'Huzes, waaraan twee Lions zelf deelnamen!
Voedselbank
Voor de sinterklaasactie van de Voedselbank is € 270 bij elkaar
gebracht. Daarnaast is in het afgelopen jaar door Lions leden actief
meegeholpen aan inzamelingsacties van de Voedselbank bij supermarkten.
Dierenweide Vleuten - NL Doet
In het kader van de actie NL Doet is een stal in de dierenweide door
Lionsleden uitgebreid, ondersteund met een bescheiden donatie.
Algemene kosten
Dit betreft grotendeels bankkosten en inschrijving KvK.
Donaties
Binnen de afgesproken regels zijn alle donaties bestemd door Mixed
Lions Club Utrecht Novum.

UITKERING AAN GOEDE DOELEN
Met de uitkering van € 8.165 aan goede doelen komt onze totale
bijdrage aan goede doelen vanaf oprichting boven de € 50.000:

Vanaf de oprichting is aan goede doelen besteed:
1e boekjaar 2007-2008 16.079€    
boekjaar 2008-2009 1.600€      
boekjaar 2009-2010 11.844€    
boekjaar 2010-2011 11.635€    
boekjaar 2011-2012 5.255€      
boekjaar 2012-2013 8.165€      

54.578€    
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