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Spelregels voor besteding van gelden verkregen uit fundraising activiteiten 

(update april 2010 van eerdere versies ) 
 

 
Algemene uitgangspunten: 

• Het steunen van projecten door de Lionsclub Maas&Waal draagt bij aan een 
positieve beeldvorming van onze Lionsclub. 

• De te steunen projecten hebben ruim draagvlak binnen de Lionsclub. 
• De bestedingscommissie adviseert het bestuur over toekenning van gelden aan een 

project, het bestuur beslist, gehoord de leden. 
• De bijdrage(n) aan een project heeft nooit een structureel karakter. 
• Bij voorkeur worden de bijdrage één op één ten gunste van een project gebracht en 

niet gestort in “algemene goede doelen fondsen “. 
• De projecten moeten te overzien zijn en resultaat gericht. 

 
Aan wel type projecten kan o.a. worden gedacht: 

• Cultuur 
• Milieu  
• Educatie 
• Gezondheids- welzijnszorg, geestelijk /lichamelijk 
• De zwakkeren in onze samenleving 

 
Reikwijdte van de projecten 

1. Regionaal 
2. Landelijk 
3. Internationaal 

 
Ad. 1 
a De regionale verbondenheid met het project moet direct of indirect  duidelijk 

aanwezig zijn. 
b Er moet een duidelijk beeld zijn dat de bijdrage verantwoord wordt besteed en 

één op één ten gunste van het project komt. ( bij voorkeur te verantwoorden 
via een (jaar)verslag, persoonlijke terugkoppeling, financiële afrekening etc.) 

c Bij voorkeur betreft het een project dat zonder de Lions bijdrage niet tot stand 
zou zijn gekomen.  

d Indien meerder partijen het project mogelijk maken zal de Lionsclub 
Maas&Waal herkenbaar moeten zijn. 

 
Ad 2 en 3 
De genoemde punten onder ad1 b t/m d zijn ook hier van toepassing 
Maar ook bij deze projecten wordt bij voorkeur een relatie met de regio gezocht. Dat 
kan bv. door persoonlijke contacten of mensen uit onze regio die bij het project 
betrokken zijn. 



De praktijk wijst uit dat een goed wervend fundraising project bij voorkeur lokaal 
herkenbaar moet zijn, maar daar kunnen nationale en internationale doelen dan goed 
in meeliften. 
 
Verdeelsleutel toekenning gelden 
 
De toe te kennen middelen worden verkregen uit fundraising activiteiten. 
 
Bij het toekennen van gelden aan projecten wordt een verdeelsleutel gehanteerd 
 
60 % te besteden aan het project wat de Lionsclub als “hoofdproject”heeft 
aangemerkt. Dit kan, afhankelijk van de omvang van het project, ook voor meer dan 
één jaar geleden, maar niet langer dan 3 jaar. Veelal zal dit het project zijn wat ook 
bij de fundraising is benoemd. 
 
30% te besteden aan regionale / lokale (sociale) projecten, veelal beperkt van 
omvang, maar geeft net een steuntje in de rug. Altijd een eenmalige bijdrage. 
 
10% te reserveren voor onvoorziene zaken die acuut om een oplossing vragen en 
het bestuur zo nodig zelf kan toekennen met verantwoording achteraf.. Ook kan hier 
een beroep op worden gedaan voor een bijdrage die nodig is om een project te 
kunnen starten. (aanloopkosten) 


