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Doelstelling             

De stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 heeft als doel de continuïteit en 

welzijn van het LSRG te waarborgen.  

Hiernaast houdt de stichting zich bezig met de interactie en betrokkenheid tussen het huidige 

gezelschap en oud LSRG om zodoende de unieke cultuur van het gezelschap te waarborgen.  

Invulling doelstelling           

De stichting tracht de doelstelling onder meer en niet uitsluitend te bereiken door: 

1. Het werven van donateurs en fondsen. Primair, oud leden van het LSRG; deze zullen actief 

worden benaderd. Tevens staat de stichting open voor donaties van andere partijen. 

2. Het organiseren van sociale evenementen voor oud en huidig LSRG. 

3. Het verbeteren van de sportieve prestaties te ondersteunen door financiering van de 

aanschaf van benodigde (rugby) materialen en diensten. Onder diensten vallen bijvoorbeeld: 

cursussen, (gast) trainers, trainingskampen, ondersteunde staf.  

4. Ledenaanwas te stimuleren door bijvoorbeeld de kosten van het lidmaatschap te drukken en 

promotie van het LSRG te ondersteunen. 

5. Opbouw van een reserve voor eventueel nieuwe huisvesting van het LSRG. 

6. Opbouw van een reserve voor grote rugby gerelateerde uitgaven. Bijvoorbeeld voor de 

aanschaf van een scrummachine. 

Uitgangspunten           

Het LSRG dient financieel onafhankelijk te zijn in haar dagelijkse reilen en zeilen. De stichting dient 

niet als verlengstuk van de dagelijkse financiën van het LSRG. Het LSRG is verantwoordelijkheid 

voor het sluitend krijgen van haar eigen begroting.  
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Financiële ondersteuning van het LSRG geschiedt op initiatief van het bestuur van het LSRG, dit in 

de vorm van een gemotiveerde aanvraag. Financiële ondersteuning kan echter ook op initiatief van 

de stichting zelf geschieden.  

Voorwaarde van bovenstaande uitgangspunten is een financieel gezonde stichting. De begroting van 

de stichting zal transparant zijn voor donateurs. 

 

 

 

 

 

 

Organisatie en werkwijze          

Het bestuur: 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Paul Walenkamp den Haan– Voorzitter 

Wouter Johan Theo Prins – Secretaris 

Cornelis Johannes Westmaas – Penningmeester 

Aan de bestuursfuncties zullen geen termijn worden gebonden. Wanneer een functie ter beschikking 

komt, kan het bestuur van de stichting zelf een nieuw lid voordragen. Tevens kan het bestuur van het 

Leidsch Studenten Rugby Gezelschap (LSRG) een lid voordragen. Het bestuur van de stichting 

besluit unaniem over de aanstelling van een nieuw bestuurslid, het vertrekkende bestuurslid heeft hier 

ook een stem in. 

De bestuursfuncties in de stichting zijn op vrijwillige basis; bestuursleden kunnen gemaakte kosten 

declareren bij de Penningmeester.  

Taken van het bestuur: 

Algemeen 

Het jaarlijks plan wordt gezamenlijk opgesteld door de drie bestuursleden. De verantwoordelijkheid in 

uitvoering wordt hieronder uiteengezet.  
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Voorzitter 

Verzorgt de Public Relations en promotieactiviteiten. Het plannen en voorzitten van vergaderingen 

van het stichtingsbestuur. Coördineren van werkzaamheden. Toezicht op de financiën. Het uitvoeren 

van het jaarlijks plan en genomen besluiten. 

Secretaris 

Bijhouden van in- en uitgaande correspondentie, communicatie in de breedste zin, notuleren van 

vergaderingen, beheer van actielijsten, beheer van het archief, onderhoud website, beheer van de 

database en algemene administratie van de donateurs. 

Penningmeester 

Bijhouden van de financiële administratie, beheer van de rekening, voldoen van rekeningen, opstellen 

jaarrekening, nakomen belastingverplichtingen, administreren incasso machtigingen, contactpersoon 

van de bank. 

 

Besluitvorming: 

Besluitvorming geschiedt ten alle tijden unaniem. Het jaarlijks plan wordt door de bestuursleden 

gezamenlijk opgesteld. Stemming over besluiten kan zowel mondeling als schriftelijk plaats vinden. 

Besluiten over uitgaven dienen eveneens unaniem genomen te worden. 

Financiën: 

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële boekhouding van de stichting. De 

Penningmeester beheert de stichtingsrekening(en) en legt middels: een balans, overzicht van de 

actuele en oorspronkelijke rekeningstand(en) en een (mondelinge) toelichting op de gedane 

inkomsten en uitgaven, minimaal een keer per jaar rekenschap af over de financiële situatie van de 

stichting aan het stichtingsbestuur. Alle bestuursleden hebben ten alle tijden toegang tot de 

stichtingsrekening(en) en de financiële administratie en kunnen ten alle tijden de Penningmeester 

verzoeken om duidelijkheid te verschaffen over de financiële situatie van de stichting. Na een 

dergelijk verzoek dient de Penningmeester dit verzoek uiterlijk binnen twee weken te hebben 

gehonoreerd naar de volledige tevredenheid van de indiener(s) van het verzoek. Alle uitgaven en 

betalingen dienen doormiddel van: facturen, (pin)bonnen, kwitanties dan wel bankafschriften te 

kunnen worden getraceerd en dienen dan ook door de Penningmeester te worden bewaard. 

Donaties en Donateurs: 
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De primaire bron van inkomsten zullen donaties van Oud-LSRG’ers zijn. Huidige spelers van het 

LSRG en derden kunnen echter ook donateur worden van de stichting. Het predicaat ‘donateur’ valt 

ten deel aan personen die eenmalig minimaal 50 euro aan de stichting hebben geschonken en 

vervolgens een jaarlijkse incasso van minimaal 19,60 euro hebben ingesteld.  

Algemene administratie:  

De Secretaris beheert de gegevens van de donateurs. Deze gegevens zullen louter gebruikt worden 

voor doeleinden van de stichting. Gegevens van donateurs zullen niet worden verstrekt aan derden.  

Donateurs zullen minimaal eens per jaar schriftelijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar 

de activiteiten van de stichting worden besproken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondsen en ondersteuning: 

Aanvraag fondsen: 

Aanvraag van fondsen door het LSRG dient schriftelijk aangeleverd te worden bij de secretaris van de 

stichting. 

De aanvraag voor fondsen dient aan onderstaande vragen en criteria te voldoen: 



REGLEMENTEN STICHTING BEHEER LEIDSCH STUDENTEN RUGBY GEZELSCHAP 1960  

  

  6 

1. Wat dient er (mede)gefinancierd te worden door de stichting? 

2. Hoe zou deze (mede)financiering te rijmen zijn met de doelstelling van de stichting? 

3. Waarom is (mede)financiering van de stichting nodig? Welke andere 

financieringsbronnen zijn er eerder geprobeerd te worden aangeboord? (bijvoorbeeld: 

sponsoren, Leids Universitair Fonds, Universitair Sportcentrum)  

4. Overzicht van verschillende leveranciers en/of offertes. 

5. Uitspreken van een voorkeur over welk materiaal van welke leverancier dient te worden 

aangeschaft. Daarnaast dient deze keuze te worden onderbouwd en dient er een 

indicatie van de levertijd te worden gegeven. 

 

Besluit: 

Het bestuur van de stichting zal een unanieme besluit nemen over het al dan niet toekennen van een 

fondsenaanvraag door het LSRG. De aanvraag wordt getoetst tegen de doelstellingen van de 

stichting en de goedkeuring van een aanvraag is ook afhankelijk van de aanwezige fondsen. Een 

besluit zal meegedeeld worden aan het LSRG binnen twee weken na de aanvraag. 

 

Betaling en/of aankoop: 

Bij goedkeuring van een fondsenaanvraag zal de stichting het afgesproken bedrag overmaken op de 

rekening van het LSRG.  

Na betaling en/of aankoop van het gewenste product of dienst dient de Treasurer LSRG binnen twee 

weken tenminste (een kopie van) de originele: factuur, (pin)bon, kwitantie en/of rekeningafschrift in te 

dienen bij de Penningmeester. 

Het kan voorkomen dat de stichting op eigen initiatief en met instemming van het LSRG een aankoop 

van materialen of diensten zelf verricht en deze materialen of diensten (laat) leveren aan het LSRG. 

Overlegschema           

Planning: 

 Er zal een jaarlijks planning overleg plaatsvinden, deze zal plaats hebben rondom de laatste 

vrijdag van juni. Hier zal het stichtingsbestuur onderling overleg hebben over de invulling van 

het bestuur voor het komende jaar en het jaarlijks plan. 
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 Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal er overleg plaatsvinden tussen het stichtingbestuur 

en het vernieuwde LSRG bestuur. 

Evaluaties: 

 Er zal jaarlijks een evaluatiemoment plaatsvinden, deze zal plaats hebben rondom de laatste 

vrijdag van juni. Hier zal het stichtingsbestuur onderling overleg hebben over de invulling van 

het bestuur voor het komende jaar.  

 Er zal een jaarlijks evaluatiemoment plaatsvinden tussen het stichtingsbestuur, President 

LSRG en Treasurer LSRG om na te gaan of de stichtingsgelden juist terecht zijn gekomen en 

de gewenste uitkomsten behaald zijn. Dit evaluatiemoment valt tussen het einde van het 

seizoen en de jaarlijkse bestuurswissel van het LSRG. 

Sociale bijeenkomsten: 

Het stichtingsbestuur zal minimaal een keer per jaar een sociale activiteit organiseren waarvoor 

donateurs van de stichting zullen worden uitgenodigd. Tijdens deze activiteit zullen de gang van 

zaken omtrent de stichting worden besproken. Een dergelijke bijeenkomst kan gepaard gaan met het 

kijken van een internationaal rugby wedstrijd en een borrel. 

Algemeen: 

Overig overleg tussen het stichtingbestuur kan gedurende het jaar zo vaak plaats vinden als het 

bestuur nodig acht om het jaarlijks plan uit te voeren. 

 

Slotartikel            

In gevallen waarin de Reglementen stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 niet 

voorziet beslist het bestuur op unanieme wijze de te nemen maatregel of handeling. 

 


