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Stichting Little Lions Nederland is opgericht in 2021, te Amsterdam. De huidige 
bestuursleden zijn Roswitha Knol (voorzitter), Andrei Mikes (secretaris) en Jaimy 
Siegersma (penningmeester).  
 

 
1. De Stichting heeft ten doel het werk van 'Little Lions Child Coaching' (het verzorgen 
van psychologische ondersteuning aan kinderen uit achterstandsgebieden en het 
opleiden van lokale talenten door middel van onder andere het verzorgen van mental 
health workshops) gevestigd in Kaapstad, Zuid-Afrika en ingeschreven bij de 
Commissioner of Companies & Intellectual Property Commission onder nummer 
2021 / 592679 / 08, te ondersteunen door middel van het werven van materiële en 
niet materiële giften en andersoortige bijdragen, en het doen en verrichten van al wat 
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord. 
 
2. De Stichting beoogt het algemeen nut. 
 
3. De Stichting probeert haar doelstelling te verwezenlijken, vrij van elk winststreven, 
langs wettige weg en, onder meer, door: 
3.1 het doen van uitkeringen en andersoortige betalingen aan Little Lions Child 
Coaching NPO, die: 

(a) projecten en/of activiteiten in Zuid-Afrika organiseren en/of 
financieren, met inachtneming van zelfwerkzaamheid en (zo mogelijk) 
zelfstandigheid, en die de ontwikkeling van de betrokkenen bevorderen; en 
(b) sociale, medische en culturele ondersteuning bieden in Zuid-Afrika, 
daar waar de maatschappij tekortschiet; 

3.2 het bekendmaken en aanprijzen van het werk van Little Lions Child Coaching 
NPO en het hiervoor onder artikel 3.1 vermelde; en 

3.3 het toetsen van de uitgaven van Little Lions Child Coaching NPO, het 
beoordelen of deze uitgaven passend zijn bij het jaarbudget en het geven van 
gevraagd en ongevraagd advies aan Little Lions Child Coaching NPO omtrent 
financiële keuzes, een en ander ter ondersteuning van Little Lions Child 
Coaching NPO. 
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Stichting Little Lions Nederland ondersteunt Little Lions Child Coaching NPO op 
financieel gebied door (1) het uitkeren van door Stichting Little Lions Nederland 
opgehaalde fondsen aan Little Lions Child Coaching NPO, en (2) het controleren van 
de uitgaven van Little Lions Child Coaching NPO.  
 
Daarnaast is de stichting verantwoordelijkheid voor (1) het uitdragen van de missie 
van Little Lions Child Coaching NPO (voor meer info, zie 
www.littlelionschildcoaching.com), (2) handelen in de geest van deze missie, voor (3) 
het controleren van de jaarlijkse begroting van Little Lions Child Coaching NPO en (4) 
desgewenst advies geven over toekomstige financiële keuzes, operationele zaken in 
Zuid-Afrika, en groeistrategieën.  
 
Stichting Little Lions Nederland controleert op basis van aangeleverde documenten 
(o.a. overzicht van bankafschriften van de Zuid Afrikaanse bankrekening, loonstroken 
van lokale werknemers, en halfjaarbudget) of de uitgaven passend zijn bij het 
halfjaarbudget, en heeft adviesrecht omtrent financiële keuzes van Little Lions Child 
Coaching NPO. 
 
De Stichting Little Lions Nederland zal éénmaal per jaar een jaarrekening opstellen 
over de Nederlandse bankrekening. Deze zal gepubliceerd worden op de website van 
de stichting.  
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Op de volgende manieren verwerft Stichting Little Lions Nederland geld: 

1. Giften, schenkingen, donaties en subsidies; 
2. Het bestuur organiseert een jaarlijkse activiteit of neemt deel aan activiteiten 

(bijv. Vierdaagse Nijmegen, marathon van Berlijn) en genereert op deze manier 
inkomsten die geheel ten goede komen van de stichting. 

3. Het bestuur voert een actief beleid om de stichting te promoten bij 
personeelsverenigingen en medezeggenschapsraden van bedrijven.  

 
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst, het behartigen van 
commerciële belangen en/of het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen 
die deel uitmaken van organen van de Stichting. 
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De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 
84599928. 
 

  
Stichting Little Lions Nederland houdt ingezameld geld in Nederland in eigen beheer.  
Opgehaalde fondsen zullen overgemaakt worden naar de lokale zakelijke 
bankrekening van Little Lions Child Coaching NPO na goedkeuring van de 
meerderheid van bestuur voor de gepresenteerde uitgaven.  
 

 
1. Contante donaties worden niet geaccepteerd.  

 
2. Eenmalige donaties tot een bedrag van €2000,- worden direct geaccepteerd. 

 
3. In het geval van een donatie van een natuurlijke persoon of bedrijf van meer 

dan €2000,-, zal de stichting een screening uitvoeren. 
a. In het geval van een donatie van meer dan €2000, gedaan door een 

natuurlijke persoon, zal een screening van deze persoon plaats vinden 
met behulp van zoekmachines op het internet.   
 

b. In het geval van een donatie van meer dan €2000, gedaan door een 
bedrijf, zal een screening van deze persoon plaats vinden met behulp 
van Google. Daarnaast zal een screening worden gedaan bij de KvK en 
zullen individuele bestuursleden worden gescreend met behulp van 
zoekmachines op het internet.  
 

4. Op basis van de uitkomst van bovengenoemde screening en uitgaande van het 
integriteitsprincipe dat de stichting aanhoudt zal besloten worden tot het al 
dan niet accepteren van een donatie.  
 

5. Daarnaast zal altijd gecontroleerd worden dat de bankrekening van een 
donateur overeenkomt met de entiteit die gescreend is.  


