Lions Club Amsterdam Gijsbreght van Aemstel (“GIJS”)
http:/www.lionsclub.nl

JAARVERSLAG
2018-2019
Dit is het sociaal jaarverslag over 2018-2019 van Lions Club Amsterdam
Gijsbreght van Aemstel, ook bekend onder de naam Lions Club GIJS.
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VOORWOORD
Voorwoord
VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Lions Club Amsterdam Gijsbreght van Aemstel. De Stichting heeft
de ANBI-status. In dat kader vinden we het aan het eind van ieder financieel jaar leuk om te laten zien wat
we als stichting doen. Daarom presenteren we graag dit jaarverslag, met trots!

FINANCIËLE ZAKEN
Naast de jaarlijkse financiele zaken wordt er tevens een overzicht gegeven van de ontwikkelde- en lopende
activiteiten binnen onze Lionsclub om voor eenieder een duidelijk beeld te schetsen waaraan de door leden
geïnitieerde inkomsten daadwerkelijk aan zijn en worden besteed.

RESULTATEN
Uit de resultaten in dit jaarverslag mag worden geconcludeerd dat door de geweldige inzet van velen, leden
en partners, een degelijke financiele basis ligt onder de lopende beschreven projecten. Dit mag echter voor
de leden van Lionsclub GIJS geen reden zijn om rustig achterover te gaan zitten. Integendeel. Voor de
continuïteit en afhandeling van de lopende projecten en voorbereiding van komende projecten zijn de
komende jaren minstens gelijkwaardige inzet en inkomsten noodzakelijk. Met het enthousiasme en de
gedrevenheid van GIJS zal dit geen probleem zijn.

DANK
Het bestuur dankt de leden van GIJS voor hun tomeloze inzet, waarbij in vele gevallen ook de partners
genoemd mogen worden. Tevens zijn wij al onze sponsoren, zowel groot als klein, zeer dankbaar voor hun
ondersteuning.

Ilona Tjon Poen Gie,
Voorzitter - Stichting Lions Club Amsterdam Gijsbreght van Aemstel
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STICHTING LIONSCLUB AMSTERDAM GIJSBREGHT
VAN AEMSTEL
Stichting Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van Aemstel
KvK nr. 34152303
Bank NL18 INGB 0006799881
De Stichting heeft sinds 1 januari 2013 de ANBI status. RSIN nummer 810035522
www.lionsclub.nl

BESTUUR 2018-2019:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:
Ilona Tjon Poen Gie, voorzitter
Menno Born, vice-voorzitter
Udo van Willigenburg, penningmeester
Hans-Rochus Berger, Secretaris

Het bestuur wordt voor onbepaalde tijd benoemd door de Vereniging Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van
Aemstel.

BELONINGSBELEID
Niemand binnen de stichting wordt voor zijn of haar diensten betaald. Feitelijk aantoonbare onkosten zoals
aanschaf van materialen voor een actie, of de huur van een locatie voor een activiteit ten bate van het goede
doel worden voor zover we die niet gesponsord krijgen betaald.
Naast deze stichting bestaat de Vereniging Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van Aemstel. De kosten voor
onze bijeenkomsten worden betaald vanuit deze vereniging die haar inkomsten haalt uit de contributie van
de leden. Op deze manier houden we de geldstromen volledig gescheiden.

DOEL
Ons doel is om de zwakkere in de samenleving te ondersteunen. We streven ernaar om met een aantal goede
doelen een langdurige band op te bouwen om hen zodanig beter te kunnen ondersteunen.
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BELEID
De Stichting heeft ten doel haar financiele middelen, zo ver als naar het oordeel van haar bestuur mogelijk
en verantwoord is, te besteden aan doeleinden die een sociaal-charitatief karakter hebben. Hoe dan ook dient
een zeer overwegend gedeelte van haar geldmiddelen dienstbaar te worden gemaakt aan de behartiging van
doeleinden die van algemeen maatschappelijk belang kunnen worden beschouwd.
De doeleinden worden vastgesteld door de Vereniging Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van Aemstel.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiele fondsen en
donaties, en uit opbrengsten van activiteiten, georganiseerd door de Vereniging Lionsclub Amsterdam
Gijsbreght van Aemstel, GIJS.
Het bestuur van de Stichting beheert en besteedt het vermogen van de Stichting en legt daarvan jaarlijks
verantwoording af aan de Vereniging Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van Aemstel.

HOE ONDERSTEUNEN WE?
De goede doelen kunnen we op twee manieren ondersteunen; door het verrichten van diensten of door
financiele ondersteuning.
Het verrichten van diensten doen we met zogenoemde Handen Uit de Mouwen acties. Een voorbeeld hiervan
is dat we helpen om een tuin van een opvanghuis op orde te brengen en te bestraten. Ook halen we ieder jaar
tweedehands speelgoed op met onze Sinterklaas actie voor de Voedselbank.
Daarnaast is GIJS begonnen met het aanbieden van diensten in de vorm van kennis delen. GIJS als kennis
broker. Denk hierbij aan het faciliteren, structureren en motiveren van verschillende doelen in het realiseren
van hun doelstellingen en problematiek. Tastbare voorbeelden zijn het adviseren over verzekeringen, socialmedia strategie, communicatieplannen, het bouwen van websites of het faciliteren van
internetbetalingsdiensten.
Financieel ondersteunen doen we door voor een specifiek doel of doelen geld in te zamelen. Dit doen we
bijvoorbeeld door het organiseren van een pub quiz, waarbij we entreegeld heffen. Een ander voorbeeld is
het organiseren van een groter evenement zoals het Amsterdams Zwemfestijn. Ook hier gaat het geld volledig
naar het goede doel.
Van iedere financiele opbrengst die we binnen halen voor het goede doel houden we maximaal 10% met een
maximum van EUR 1.000,- in, welke we kunnen (maar niet altijd hoeven) toevoegen aan onze algemene
reserves. Vanuit de algemene reserves schieten we kosten voor die gemaakt moeten worden voor een
fondsenwerving of betalen we de kosten die noodzakelijk zijn om een handen-uit-de-mouwen actie te
organiseren of te realiseren. Daarnaast ondersteunen we met deze middelen goede doelen waarvoor we op
dat moment geen fondsenwervingsactie op kunnen tuigen.
De reserve mag nooit meer bedragen dan EUR 10.000,-. Aan het eind van jaar 2018-2019 was de reserve
(eigen vermogen) iets meer dan EUR 9.000,-
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KASCOMMISSIE
Kascommissie
Het bestuur van de Stichting Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van Aemstel en de Vereniging Lionsclub
Amsterdam Gijsbreght van Aemstel heeft ons, Robbert van Rooijen en Pieter Haex gevraagd als kascommissie
de stukken over 2018-2019 te controleren.
Wij zijn bereid om deze opdracht op ons te nemen.
De administratie is gevoerd en de stukken zijn opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
de Stichting Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van Aemstel.
Op verzoek van het bestuur hebben wij de ons aangeleverde administratie, de digitaal aangeleverde
overzichten van alle banktransacties en de financiele overzichten beoordeeld.
Voor zover wij hebben kunnen vaststellen heeft men ons alle relevante stukken ter beoordeling en inzage
gegeven en heeft men op vragen onzerzijds afdoende aanvullende informatie verstrekt.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle informatie geschikt is als basis voor ons oordeel.

CONCLUSIE
De stichting heeft in het jaar 2018-2019 EUR 16.219,81 opgehaald met het Zwemfestijn. EUR 500,- daarvan
is afgeroomd en naar het eigen vermogen van de stichting gegaan. Na het vergoeden van gemaakte kosten
(EUR 217,23) is EUR 15.502.58 is overgemaakt; EUR 4.600,58 naar Zwembad Only Friends en EUR 10.902,naar Stichting KinderBeestFeest. In totaal is in het jaar 2018-2019 EUR 16.033,34 uitbetaald aan goede
doelen.
Naar ons oordeel geven de financiele overzichten een getrouw beeld van de gevoerde administratie, de
financiele positie en het vermogen van de Stichting.

Amsterdam, december 2019
Namens de kascommissie
Robbert van Rooijen
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Projecten
Lionsclub Amsterdam Gijsbreght van Aemstel heeft in 2018-2019 een aantal grotere en kleinere projecten
opgeleverd.

PROJECTEN 2018-2019
OMSCHRIJVING

DOEL

DATUM

Ledenwerving annex Goede
Doelenavond

Potentiele leden
interesseren voor de
club en haar goede
doelenwerk

15 okt 2018

Geen fondsen

Sinterklaas Speelgoed inzameling

Voedselbanken Utrecht
en Den Haag

05 nov 2018

130 m3
speelgoed

Charter International Amsterdam
Leo Club

LC GIJS is sponsorclub
van deze nieuwe Leo
Club in Amsterdam

13 nov 2018

Geen fondsen

Gijs Kookt

Koken voor de bewoners
van het Ronald
McDonaldhuis VUmc

17 nov 2018

Geen fondsen

Sinterklaas event in stadion
Galgenwaard (Utrecht)

Uitdelen van speelgoed
n.a.v. bovengenoemde
inzameling

21 nov 2018

Geen fondsen

Kerstdiner voor eenzame ouderen
van Amsterdam e.o. in
samenwerking met Nationaal
Ouderenfonds
VUmc onderzoek naar
kinderkanker (VONK)

Eenzame ouderen een
mooie kerstavond
bezorgen

18 dec 2018

Geen fondsen

Lootjes verkopen ter
financiering van
kinderkankeronderzoek
op de Huishoudbeurs

12 feb 2019

Geen fondsen
(voor de
stichting LC
Gijs)

Gijs Kookt

Koken voor de bewoners
van het Ronald
McDonaldhuis VUmc

02 mrt 2019

Geen fondsen

Sorteren in het distributiecentrum
van de Voedselbank Amsterdam
(VBA)

Na een hernieuwde
kennismaking met de
VBA een middagje
meehelpen

08 mrt 2019

Geen fondsen
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Pubquiz

Organiseren van een
pubquiz i.s.m. Rotarty
Club A’dam Westertoren

13 mrt 2019

EUR 1.000

NL Doet

Meehelpen bij een
muziekmiddag in het
Sarphatihuis

16 mrt 2019

Geen fondsen

Leo Seminar Day (georganiseerd
door International Amsterdam
Leo Club)
Amsterdams Zwemfestijn

Leden van LC Gijs waren
aanwezig als support

23 mrt 2019

Geen fondsen

Fundraisen t.b.v.
Stichting
KinderBeestFeest

07 apr 2019

EUR 16.219,81

Spreker Voedselbank Amsterdam
(VBA) tijdens een van de
vergaderingen

Hernieuwde
kennismaking VBA en LC
Gijs

06 mei 2019

Geen fondsen

Gijs Kookt

Koken voor de bewoners
van het Ronald
McDonaldhuis VUmc

18 mei 2019

Geen fondsen

KinderBeestFeest (20e editie)

Assistentie / meehelpen
tijdens KinderBeestFeest

14 jun 2019

Geen fondsen

Gijs Zingt

De bewoners van het
Zonnehuis Amstelveen
een leuke middag
bezorgen

15 jun 2019

Geen fondsen

Lions Clubs International
Convention (LCICon) 2019

Deelname aan LCICon in
Milaan (Italie)

05 jul 2019

Geen fondsen
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Infographic Sintinzamelingsactie, december 2018

Infographic Zwemfestijn, april 2019
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Voedselbanken Utrecht en Den Haag / Sinterklaas Speelgoed inzamelactie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbank voorziet wekelijks
huishoudens van voedselpakketten. Zo zorgt de Voedselbank er wekelijks voor dat de armste inwoners
gezond en gevarieerd kunnen eten. Dankzij de hulp van bedrijven, overheden, particulieren en instellingen
zoals Lionsclub GIJS zorgt de Voedselbank ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De Voedselbank functioneert op deze manier als schakel
tussen overschotten enerzijds en armoede anderzijds.
Lionsclub GIJS heeft zich als doel gesteld de minder bedeelden te helpen en steunt graag duurzame
initiatieven. Het helpen terugbrengen van voedseloverschotten en het hergebruiken van producten (urban
mining) tijdens de Sinterklaas Speelgoed inzamelactie passen hier uitstekend in. De Voedselbank is hierdoor
een uitgelezen partner. Daarnaast past de duurzame insteek van de Voedselbank uitstekend in de nationale
Lions en Duurzame Leefomgeving doelstellingen.
Meer informatie over de Voedselbank vindt u op www.voedselbankennederland.nl
Kerstdiner Nationaal Ouderenfonds
Op dinsdag 18 december 2018 waren een aantal leden van Lions Club Gijs aanwezig bij het Kerstdiner
Eenzame Ouderen (onderdeel van een vijftiental diners verspreid door heel Nederland) dat door Van der
Valk Hotel Amsterdam Amstel georganiseerd werd in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Onze
leden schoven aan bij een van de vele tafels om gezellig te dineren en kletsen met de aanwezige ouderen. We
hielpen Tussen de gangen door zong Ronny Tober al zijn bekende hits van vroeger. Het was een hele
geslaagde avond, waar onze club ook in 2019 weer graag aan deelneemt!
Meer informatie over de kerstdiners vindt u op https://www.ouderenfonds.nl/kerstactiviteiten
KinderBeestFeest / Zwemfestijn
Lionsclub GIJS steunt het KinderBeestFeest al sinds jaar en dag. Het KinderBeestFeest is in 1996 ontstaan in
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal initiatief waaraan maar
liefst 250 dierentuinen over de hele wereld meedoen, en daar hoort Artis vanzelfsprekend ook bij.
Op de eerste vrijdag van juni opent Artis de poorten voor rond de ca. 1400 chronisch zieke of gehandicapte
kinderen en hun gezin, om hen een onvergetelijke avond te geven tijdens een besloten feest. Alleen voor hen.
GIJS ondersteunt het KBF met fondsen voor de logistiek, maar ook met advies, het bouwen en onderhouden
van de website en assurantien. Tijdens het KinderBeestFeest hebben leden van GIJS de bezoekers van het
feest van informatie voorzien. Daarnaast is een van de leden de inmiddels bijna vaste chauffeur van het “VIC”
– het Very Important Child. Helaas moest het VIC dit jaar het feest missen wegens een operatie in het
ziekenhuis.
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Meer informatie over het KinderBeestFeest / Zwemfestijn vindt u op www.kinderbeestfeest.nl en
https://www.zwemfestijn.com/
Ronald McDonald VUMC Huis
Het Ronald McDonald Kinderfonds wil, samen met de Ronald McDonald Huizen in het land, ervoor zorgen
dat een ziek kind of een kind met een beperking zich geborgen en veilig voelt door de aanwezigheid van de
ouders. Daarom bieden zij gezinnen met een ziek of gehandicapt kind een warm en gastvrij verblijf in
logeerhuizen bij ziekenhuizen, huiskamers in de ziekenhuizen en vakantiehuizen.
GIJS voelt zich erg aangesproken door het goede werk van de Huizen en heeft in juni voor het eerste gekookt
voor 20 ouders in het VUMC Huis. GIJS houdt van koken en is ook ouder, dus die link was eenvoudig te maken.
Het verzorgen van een buffet voor de ouders van kinderen die in het VUMC verblijven is dermate goed
bevallen dat GIJS heeft besloten om deze activiteit voortaan elk kwartaal te herhalen.
Meer informatie over de Ronald McDonald Huizen vindt u op www.kinderfonds.nl
VUMC Onderzoek naar Kinderkanker (Vonk)
Het VUMC is een van de vijf Nederlandse academische ziekenhuizen met een door KWF Kankerbestrijding
erkend kinderoncologisch centrum, waar kinderen met alle vormen van kanker worden behandeld.
Financiele middelen ontbreken er voor het bestrijden van kinderkanker. Zo is er steeds geldig nodig voor
personeelskosten, speciale laboratoriumapparatuur en dure materialen. Vonk heeft tot doel hiervoor geld
bijeen te brengen en nieuwe onderzoeken op te kunnen starten. Vonk richt zich met name op de groep
patientjes die ongevoelig zijn voor de behandeling met cytostatica en bestraling. Cellen van kinderen met
kanker kunnen in het laboratorium worden onderzocht en bijvoorbeeld getest op de gevoeligheid voor
verschillende behandelingen. Tevens worden mogelijkheden onderzocht om de ongevoelige cellen zo te
veranderen dat ze alsnog kunnen worden gedood. Ook wordt de werking van nieuwe geneesmiddelen
bestudeerd.
Gijs en de andere leden van de Lionsclubs uit de zone verkopen tijdens de huishoudbeurs loten aan de
bezoekers van deze beurs. De opbrengst komt geheel ten goede aan Vonk. Meer informatie over VUMConderzoek naar Kinderkanker (Vonk) vindt u op www.vumc.nl
Goude Dagen
Ouderen hebben te maken met verliezen die onomkeerbaar zijn. Het verlies van dierbaren, maar ook van
gezondheid en mobiliteit maken hen kwetsbaar en regelmatig ook eenzaam. Gouden Dagen wil ervoor
zorgen dat ouderen in Nederland zich verbonden voelen met anderen en daardoor hun kwaliteit van leven
verbeteren. Niet alleen voor ouderen in zorginstellingen, maar ook voor het groeiende aantal ouderen dat
nog zelfstandig woont.
Haar netwerk heeft persoonlijk contact met ouderen en weet wat hun individuele hulpvraag is. Zij zoeken
naar een passende maatregel. Hierbij maken ze gebruik van de activiteiten van Gouden Dagen. Deze
worden lokaal georganiseerd en soms landelijk. Activiteiten van Gouden Dagen richten zich op:
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het stimuleren van waardevolle contacten tussen ouderen
het bouwen van een netwerk om ouderen heen die naar hen omzien
stimuleren van ouderen om vrijwilligersactiviteiten te ondernemen

Meer informatie over Goude Dagen vindt u op: https://goudendagen.nl/
NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks samen met duizenden organisaties in het land NLdoet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een
dagje de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven.
Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog
geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is
het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!
Meer informatie over NL Doet vindt u op: https://www.nldoet.nl/
Voedselbank Amsterdam
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om
iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met
bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van
onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op
eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
Meer informatie over Voedselbank Amsterdam vindt u op: https://amsterdam.voedselbank.org/
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Leden
OVERZICHT LEDEN AANTAL
Het ledenaantal van de Lions wereldwijd neemt jaarlijks toe (met name in Azie), maar in Europa en
Nederland in het bijzonder loopt het de laatste jaren iets terug of stabiliseert het. Daarnaast is er een
vergrijzing van het ledenbestand te zien.
GIJS was hier een aantal jaren een uitzondering op, echter heeft in het jaar 2018-2019 helaas enkele leden
zien vertrekken. GIJS is een relatief jonge club en maakte de afgelopen jaren een gezonde groei door. De
aanwas van nieuwe leden over de voorgaande jaren kwam voornamelijk uit de doorstroming van Leo’s uit
Amsterdam, maar ook via spontane aanmeldingen via de website. Jonge leden (tussen de 30 en 40) hebben
echter ook een druk leven als gevolg van zaken zoals werk/carriere, sporten, familie, een relatie/huwelijk en
het krijgen van kinderen. Dat is soms, tijdelijk, niet meer te combineren met het lidmaatschap van een
serviceclub.
Het is echter belangrijk dat GIJS blijft groeien, in omgang en qua samenstelling/diversiteit. Dit helpt ons met
frisse nieuwe ideeen, nieuwe perspectieven, andere initiatieven en simpelweg man- en vrouwkracht te
hebben om onze vele acties vorm te geven.
Een positieve noot is te kraken over de attendance rate in jaar 2018-2019. Over de afgelopen jaren (vanaf
jaar 2012-2013) is de attendance rate tijdens vergaderingen en activiteiten teruggelopen (met een
uitzondering voor jaar 2016-2017), maar in het verslagjaar steeg het van 60% naar 69%. Attendance blijft
echter een punt van aandacht voor de komende jaren. Lidmaatschap is immers vrijwillig, maar niet
vrijblijvend.
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