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Algemene gegevens ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)
Naam
Stichting Liers Gevoel
Adres
De Lier
Fiscaal nummer 8146740617

Statuten doelstelling
De Stichting heeft tot doel - zonder winstoogmerk – het organiseren van diverse festiviteiten in de
plaats De Lier, waarvan de opbrengst wordt aangewend voor diverse goede doelen. De Stichting
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse activiteiten.
Het Oranje Comité werkt samen met Stichting Liers Gevoel om de festiviteiten te organiseren.
Er zijn elk jaar diverse goede doelen waar de opbrengst van de festiviteiten heen gaat.
Stichting Liers Gevoel doet ook aan fondsenwerving deze bestaat uit donaties en bijdrages van
particulieren en bedrijven in onze regio.

Meerjarig beleidsplan
De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door ieder jaar samen met het Oranje Comité
De Lier diverse evenementen te organiseren. De Stichting zorgt voor alle benodigdheden en
voorzieningen welke noodzakelijk zijn om deze feesten rond Koningsdag en in de zomer te
organiseren en de saamhorigheid in De Lier te verhogen. Alle bezoekers van deze festiviteiten
werken mee aan het verbeteren van verenigingen, stichtingen, kerken en sociale projecten. Vanuit
de gemeente Westland is er de toezegging dat de Stichting jaarlijks diverse feesten mag
organiseren.
Vanaf 2020 zal de stichting zich ook kenmerken door milieuvriendelijk te gaan werken, o.a. door het
scheiden van afval en afbreekbare en herbruikbare bekers. Er wordt geen vermogen aangehouden
in de stichting langer dan strikt noodzakelijk wordt geacht.

Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
Op 22 april, 27 april en 3 mei hebben de april/mei evenementen plaatsgevonden en op dinsdag 20
augustus t/m zaterdag 24 augustus de Bradelier feesten. Alles evenementen gezamenlijk hebben
een bedrag opgeleverd van 110.423,-- euro .
In 2019 hebben we giften gegeven aan diverse verenigingen en organisaties. In samenspraak met
het bestuur van Stichting Liers Gevoel zijn de volgende doelen uitgekozen.
Verbonden door Licht De Lier; herdenking op de begraafplaats.
Zomer Sportmarathon 2019, Boul-lier, De Lier vaart mee, Muziekvereniging Les Sirenes, Scouting De
Lier, Triangel De Lier, Liora muziek project Muziek is leuk voor 3 jaar, Kinderboerderij ‘t Lierhout,
WOS voor Maestro Westland en de diverse Lierse sportverenigingen hebben ook weer een mooie
bijdrage mogen ontvangen.
In totaal is er in 2019 een bedrag 100.076, -- aan giften gedaan. In 2020 zal er een definitieve keuze
gemaakt gaan worden welke doel(en) ervoor 2020 in aanmerking komen.

Bestuurders 2019
Richard Scheffers
Veronique Meijer
Peter Voskamp
Piet Voskamp
Vacant

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Beloningsbeleid
Bestuurders, deelnemers en vrijwilligers genieten geen beloning

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019

Verlies en winstrekening
2019
€
Netto-omzet
Inkoopwaarde verkopen
Giften

-22.743

Som der bijzondere baten en lasten
Resultaat

441.838

-401.665
40.173
-23.943

-22.743

-23.943

12.590

16.230

-1.333

Som der financiële baten en
lasten

€

-298.651
-103.014
-376.785
35.333

Bedrijfsresultaat

Bijzondere baten
Bijzondere lasten

€

412.118

Som der verwervingskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

€

-276.709
-100.076

Bruto resultaat

Verwervingskosten

2018

-1.748
-1.333

127
-1.037

-1.748
2.142
-460

-910

1.682

10.347

16.164

