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Beleidsnotitie van de Stichting Charityfonds van The Militairy and Hospitaller Order  

of Saint Lazarus of Jerusalem in Nederland, kortweg Stichting MHOSLJ genoemd. 

 

Samenvatting 

Deze notitie geeft u inzicht in waar de Stichting MHOSLJ  voor gaat en voor staat. 

 

Meerwaarde van deze beleidsnotitie 

Voor de Stichting MHOSLJ is dat het aan iedereen: 

    inzicht en informatie geeft;  
    heldere doelstellingen formuleert ; 

   

Algemeen 

De Stichting MHOSLJ is onlosmakelijk verbonden met de vereniging MHOSLJ. De leden van deze 

vereniging zijn de mensen die acties ondernemen op het gebied van charity. De financieel resultaten 

van Charity worden ondergebracht in deze Stichting. 

 

Waarom een stichting 

De reden om een aparte stichting op te richten is: 

 Scheiding van kosten ten laste van de vereniging en ten laste van de  stichting; 
 Inzichtelijkheid ontvangen voor goed doel en uitgegeven voor goed doel; 
 Duidelijkheid voor gever, ontvanger en uitvoerende; 
 ANBI status verkrijgen en behouden. 

 

Structuur van de Stichting 

KVK 75393204 

RSIN 860265523 

 
Postadres 
 

Schildmos 17, 3994 LS Houten 

Email 
 
info@saintlazarus.nl 
 

 
Website 
 

https://www/saintlazarus.nl 
 

 
Bestuur 
 

 
Herma. J. Wijers - voorzitter 
Dominique. J. Rijnbout - secretaris 
Mathieu. W.P.M. Lenders: - financieel adviseur 
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   Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem; Organization 

Orde Nederland Vereniging Orde Nederland Stichting      
 

Postadres is het adres van de Chancellor en/of 
het emailadres: info @saintlazarus.nl  
 

Postadres is het adres van de Chancellor en/of 
het emailadres: info @saintlazarus.nl 

Bestuur van de vereniging 
 Kapittel 

- Bailiff, voorzitter 
- Chancellor, secretaries, 
- leden, Commanders 

 
 Adviseurs van het Kapittel 
   - Receiver, financieel adviseur 

       - PR Officer 

Bestuur van de Stichting 
-  Voorzitter, is altijd de Bailiff van de Vereniging 
-  Secretaris, 
-  Financieel adviseur 
 
 

 Adviseurs van het Kapittel 
   -  Financieel adviseur van de vereniging 
   -  Commanders van de vereniging 
   -  PR Officer van de vereniging 
 

 

Bestuur 

Bestuursleden van de Stichting MHOSLJ zijn hoofdelijk aansprakelijk en verrichten hun werkzaamheden 

op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen geen vergoedingen en kunnen in principe geen declaraties 

indienen. In principe omdat zich situaties voor kunnen doen dat incidenteel een declaratie in overleg 

met de voorzitter mogelijk is.  

 

Het bestuur staat voor: 

Het bestuur van Stichting MHOSLJ staat voor: 
 trouw en broederschap;  
 respect voor de medemens;  
 handelen naar eer en geweten;  
 onderschrijven de Christelijke idealen;  
 maakt af waar het aan begint. 

 

Bestuurstaken c.q. doelstelling  

De bestuurstaken bestaan hoofdzakelijk uit de doelen realiseren, dat is: 

1. 

Het toezien op, het ondersteunen van en zorg dragen dat leden van de vereniging MHOSLJ en anderen 

actief zijn in het: 

  initiëren en uitvoeren van Charityactiviteiten; 
  werven van donateurs; 
  vergroten van de naamsbekendheid. 

2. 

Het zorgvuldig en transparant beheren van het vermogen van de Stichting MHOSLJ. 
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Bestuursbijeenkomsten 

Het bestuur komt minimaal 4x per jaar bijeen  samen met de Commanders van de vereniging MHOSLJ. 

 

Verantwoording door bestuur 

Het bestuur legt verantwoording af door het organiseren van een jaarvergadering en een jaarverslag 

waarin activiteiten en financiële gegevens zijn opgenomen. 

 

Doelen bereiken 

De Stichting MHOSLJ kan haar doelen bereiken door: 

   Activiteiten en bijeenkomsten te organiseren; 
   Persberichten te initiëren; 
   Flyers te verspreiden; 
   Social media in te zetten; 
   Mond op mond reclame 

 

Resultaat over het jaar 2019 kunt u lezen aan het einde van deze notitie. 

 

Financieel 

Het aanvangskapitaal van de Stichting MHOSLJ  bestaat uit gelden die ingebracht (nu gaan worden) zijn 

door de stichtingen Commanderij Sint Willibrord, Commanderij Sint Servaas en de Stichting Malta 

Obedience. 

 

Overige inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden van de vereniging  MHOSLJ en van 

schenkingen, donaties, etc.  

 

Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag opgemaakt, waarbij jaarlijks een kascommissie, bestaande uit 

twee leden van de vereniging MHOSLJ, controle uitvoert over de inkomsten en uitgaven van de Stichting 

MHOSLJ en op juistheid van het financieel jaarverslag. 

 

Als bijlage treft u het laatste financieel jaarverslag, deze wordt jaarlijks in dit document geactualiseerd. 

 

Definitie vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk is werk dat door de bestuursleden en door anderen onverplicht en onbetaald wordt 

verricht ten behoeve van anderen of ten behoeve van de samenleving. 

 

Quote van de vrijwilliger 

“ Vrijwillig is niet verplicht maar zonder afspraken en verplichtingen is er geen vrijwilligheid “  

 

Een belangrijke quote die door de bestuursleden onderschreven wordt. Alleen met elkaar en voor elkaar 

is het mogelijk om maximale resultaten te bereiken. 
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Foto’s, publicaties van activiteiten, etc.  

De activiteiten zijn openbaar, dat betekent dat er zonder toestemming foto’s gemaakt kunnen en 

mogen worden en dat deze kunnen en mogen worden gepubliceerd. In specifieke situaties wordt altijd 

toestemming gevraagd voor maken en/of publicatie.  

 

Projecten  

Bij projecten, acties en/of initiatieven die vanuit de leden van de vereniging MHOSLJ  en/of door 

anderen geïnitieerd wordt gebruikt gemaakt van een projectformulier.  

Projecten worden alleen uitgevoerd met toestemming van het bestuur van de Stichting. 

Het projectformulier  kan opgevraagd worden bij email: info@saintlazarus.nl 

 

Realisatie projecten 

Bestaande projecten worden jaarlijks geëvalueerd m.b.t. wat is er gedaan, welke effect heeft het  

gebracht en wat is er nog nodig.  

 

Afsluitend 

Deze beleidsnotitie is onlosmakelijk verbonden met het beleid van de Vereniging van leden van de 

Militairy and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem in Nederland. 

 

 

 

De Charityactiviteiten in 2019 kunt u lezen op de bladzijde 5 

 

Financieel jaarverslag 2019 kunt u lezen op pagina 6 en 7. 

 

Uiteraard kunt u ook ons jaarverslag bij ons opvragen per mail: info@saintlazarus.nl of downloaden van 

onze website https://www.saintlazarus.nl 
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Hospitaller report 2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project – Initiative Description Hours Donation 

Fruit project Three times a week  fruit is distributed 3 times a 

week at 2 primary schools. The pupils at these schools 

are children 12 years and younger and come from 

families with poverty and fruit is a luxury. 

Started after the summer holidays 

  

€    1.500,00 

Kings day Two our members and our priest are present by this 

event on a school in Limburg. 

Sponsoring inflatable and ice cream 

        12  

 

€       265,00 

Project day out for poor 

children 

Children from old families go out for a day every 

year, this year we have supplemented the shortage 

  

€       175,00 

                                                                                                                                                                                                                                  

Total Hours 

        12  

                                                                                                                                                                                                                                                       

Total Donation * 

€    1.940,00 
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Financieel jaarverslag 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kanselarij@st-Lazarus.nl


                 The  Militairy and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem  The Grand Bailiwick of The Netherlands          

Kanselarij/secretariaat Nederland                                                                                                                                                                    Vereniging MHOSLJ    

Schildmos 17, 3994 LS Houten                                                                                                                                                                           KvK 75393204              

T: 06 2900 4936                                                                                                                                                                                                    Bank  

E: Kanselarij@st-Lazarus.nl                                                                                                                                                                                 Pagina 7 van 7 

                                                    

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

mailto:Kanselarij@st-Lazarus.nl

