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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Vereniging van leden van The Militaire and Hospitaller Order
of Sint Lazarus of Jerusalem
Dit jaar hebben wij, na een ziekbed, afscheid moeten nemen van onze Ordezuster Rosalie Collin,
echtgenote van Commander Eric Collin en van onze Ordebroeder Ronald Hendriks, Grand Commander
emeritus, partner van onze Bailiff. Wij wensen echtgenoot, partner, familie en vrienden ook het komend jaar
veel kracht, geloof en energie toe om dit verlies te dragen.
In het verslagjaar 2019 is benoemd dat er een start gemaakt gaat worden met “huis op orde” (administratie)
brengen, hiervoor is in totaal 2 jaar uitgetrokken. In het 4e kwartaal van komend jaar, jaar 2020, wordt dan
ook een inventarisatie gemaakt over de actuele status daarvan door onze Chancellor.
De vacante functies van Receiver en Custodian zijn in het 4e kwartaal van dit verslagjaar ingevuld door twee
van onze leden. De voorgenomen wijziging van bankorganisatie echter is door de eerder genoemde
omstandigheden niet gerealiseerd en wordt in het 1e halfjaar van komend jaar, 2020, gerealiseerd.
De confrontatie met de kwetsbaarheid van onze organisatie heeft ons versterkt in het bewustzijn dat leden
van het Kapittel, de Receiver en de Custodian allen zorg dienen te dragen voor vervanging bij tijdelijke
afwezigheid waarbij het wenselijk is dat de vervanger op termijn de eventuele opvolger voor die functie is.
Alleen op deze wijze kunnen wij voortgang en kwaliteit borgen.
Onze Commanders hebben in het verslagjaar verschillende events en/of Investituur van ander Jurisdicties
bezocht. Ook dit komende jaar zijn er verschillende bezoeken ingepland.
Naast het onderhouden van contacten met onze buurlanden is ook het onderlinge ledencontact van belang.
Het organiseren van Social Events en “handen uit de mouwen” charity kunnen hier een belangrijke basis voor
zijn. Op dit moment wordt het ontbreken ervan als gemis ervaren. Een uitdaging voor ons allen in het jaar dat
voor ons ligt.
In het verslagjaar is er aandacht geweest voor het project “ Fruit voor kinderen”. Een project in Limburg waar
fruit uitgedeeld wordt op scholen waar velen kinderen thuis geen fruit aangeboden krijgen omdat het
inkomen dat niet toelaat. De wens is uitgesproken om ook komend jaar deze actie voort te zetten.
De omvang van de Vereniging is door het overlijden verminderd met 2 leden. Kijkend naar het ledenbestand
en de slechts geringe toename in de laatste jaren blijft er zorg over de continuïteit van de Vereniging. Het
blijft de komende jaren een grote uitdaging om de doelen van de Vereniging te realiseren en om nieuwe
leden te werven.
Afsluitend, dank ik iedereen voor inzet en betrokkenheid voor onze vereniging
The Military and Hospitaller Order of Sint Lazarus of Jerusalem in Nederland.
Ik wens ieder een goed jaar en reken ook voor het komende jaar op uw bijdragen en inzet.
Herma Wijers
Voorzitter
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1. Bestuur van de vereniging
De samenstelling van het bestuur bestaat uit:
Corien van Dorp, bestuurslid
Mathieu Lenders, bestuurslid
Dominique Rijnbout, secretaris
Herma Wijers, voorzitter
2. Structuur van de vereniging
Naast het bestuur kent de vereniging leden, in het verslagjaar is dit aantal 34. De leden zijn gezien de
geografie verdeeld in groepen, lees afdelingen. Deze afdelingen worden Commanderijen genoemd en de
leden van de vereniging geven binnen hun Commanderij invulling aan de vastgestelde doelen door het
initiëren van acties en activiteiten. Dit alles op vrijwillige basis en zonder onkostenvergoeding.
3. Markt en marktpositie
De marktpositie is geen gemakkelijk onderwerp, er zijn verschillende Ordes en er zijn veel organisaties die
zich met Charity bezig houden. Het is een uitdaging om daarin onderscheidend te zijn, te worden en te
blijven.
De orde kan zich onderscheiden doordat zij het oorspronkelijke militaire accent op onderdelen in ere houdt,
evenals het ontstaan in het klooster wat direct verbonden is met religie en christen zijn. Het is deze
combinatie en het internationale karakter die de Orde anders maakt dan andere goede doelen organisaties.
4. Reclameactiviteiten
In het verslagjaar 2019 zijn er geen reclameactiviteiten ontwikkeld en/of wervingsactiviteiten geweest.
5. Doelstelling en doelgroep
Onze doelstelling, ons doel is:
het ondersteunen en verdedigen van het Christelijk geloof
het bijstaan, steunen en helpen van de armen, zieken en zij die lijden, in het bijzonder diegenen die lijden
aan lepra of gelijksoortige ziekten zonder onderscheid naar godsdienst, ras, intellect, herkomst of leeftijd;
het bevorderen en onderhouden van de principes van de Christelijke ridderlijkheid en de
tradities van de Orde;
het werken aan Christelijke eenheid;
het volgen van de leerstellingen van Christus;
het ondersteunen van de doelen en principes van internationale mensenrechtenverdragen.
Onze doelgroep is: Kansarmen, gehandicapten en zieken en in het bijzonder zij die lijden aan Lepra of
gelijksoortige of aanverwante ziekten., ongeacht of zij woonachtig zijn in of buiten Nederland.
6. Werkwijze
Acties om de doelstellingen te realiseren worden ingebracht door middel van een projectaanvraag, op te
vragen bij onze Chancellor, deze wordt met de leden besproken en het project wordt al dan niet aanvaard
en daarna uitgevoerd. Verantwoording wordt afgelegd middels rapportages en verslagen . De resultaten
worden ondergebracht in de Stichting.
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7. Vergoedingen
Het bestuur werkt op basis van vrijwilligheid en zij ontvangt geen vergoedingen voor haar bestuurstaken.
Voor vergaderingen en/ of noodzakelijke bijeenkomsten wordt een onkostenvergoeding per kilometer
gegeven, conform de fiscale richtlijnen. Tevens is er sprake van een vaste onkostenvergoeding indien vanuit
de functie het bezoeken van Investituur en/of bijeenkomsten internationaal noodzakelijk wordt geacht.
De bestuursleden zijn vrij om al dan niet gebruik te maken van de onkostenvergoeding.
8. Begroting 2020
Voor de begroting 2020 verwijzen wij u naar bijlage A, pagina 6.
9. Wat is er gerealiseerd
Onze aandacht heeft dit jaar gelegen op de interne organisatie zoals in het voorwoord is beschreven.
Gerealiseerd is:
- Newsmagazine uitbrengen;
- regelmatige bijeenkomsten met bestuur en/of met leden;
- administratie op orde voor 60%;
10. Uitgevoerde Acties
Wij verwijzen u naar de bijlage F, zijnde het Hospitaller Report.
11. Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar Bijlage A tot en met H.
12. Jaarplan
Planning komend jaar, zijnde 2020
De plannen voor het komende jaar zijn:
Afstemming mogelijkheden samenwerking met buurlanden;
Ondersteuning bieden aan Charity projecten en initiatieven;
Handboek verder actualiseren;
Huishoudelijke regelement actualiseren en delen met leden;
Starten met gebruik van Social Media;
Mogelijkheden vaste locatie, vaste opslag materialen e.d. onderzoeken;
Vigil en Investituur organiseren;
Minimaal 1 Social Event organiseren bij voorkeur in combinatie met een Charity-actie;
Vergaderingen organiseren, minimaal 2 Algemene ledenvergaderingen en minimaal 4
Kapittelvergaderingen;
Het tijdig opleveren van rapportages aan de Orde internationaal;
Minimaal 2 x een Newsmagazine uitbrengen;
Nieuwjaarstreffen organiseren voor eigen leden en naastgelegen Jurisdictie;
Minimaal 3 Events en/of Investituur bezoeken van andere Jurisdicties.
Genoemde bijlagen zijn, zie blad 8 en volgend:
Bijlage A pagina 6: Begroting 2020
Bijlage B, pagina 7: Contributieafdracht 2020
Bijlage C, pagina 7: Materialen en waarden stand 2019
Bijlage D, pagina 8: Insignia, stand 2019
Bijlage E, pagina 9 tot en met 12 : Financieel inzicht m.b.t. de afdelingen over 2019 + Malta Obedience
Bijlage F, pagina 13 Hospitaller Report 2019
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Bijlage A : Begroting 2019 afgerond in euro’s.
Afdracht internationaal

Banksaldo 01.01.2019

4.977

1.200

Inkomen uit bijdrage leden
32x150

4800

300

Uitgave volgens begroting

7875

Banksaldo

1902

2.300
Vergaderkosten algemene ledenvergadering 2x
Nieuwjaarsbijeenkomst
reservering
Bijdrage Social Event

350

10 euro per lid + 2

Bijdrage lief en leed

480

Bijdrage geestelijken investituur en /of gasten

500

Indien Grootmeester of vervanger aanwezig is
op investituur 2 hotelovernachtingen (200) +
overig (150)+ taxi
Websitekosten inclusief eventuele
noodzakelijke aanschaf programma’s.

450

120

Folder en flyer ontwerp en drukkosten

350

Bankkosten

160

Vergoeding bezoekkosten investituur en/of
event in buurland**
Gemiddeld 3 x per jaar 1 persoon = € 305,00
Reiskosten gemiddeld 1 persoon = € 250,00

Saldo

950
750
7875

* bijdrage leden berekend over 32 leden, geestelijken zijn vrij van contributie en bijdrage.
** in 2019 is er door het Kapittel geen declaratie voor vergoeding gemaakte kosten ingediend.
Opmerking 1:
Het is een goede gewoonten dat aanwezige geestelijken vrij zijn van kosten bij de Investituur als zij geen
eigen inkomen hebben. Indien de Grootmeester of zijn plaat vervuller aanwezig is, is hij vrij van kosten.
Opmerking 2:
Gasten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij van kosten zijn. Ook wij zijn bij onze buren soms ook geheel of
gedeeltelijk vrij van kosten. Doel is dat opbrengst en uitgave Investituur in balans is.
Opmerking 3:
Administratiekosten zoals papier, porto, inkt e.d. worden door Kapittelden vrijwillig betaald.
Specificatie vergoeding bezoekkosten Investituur Duitsland, België en Frankrijk en de HoJ meeting in Madrid is:
kosten deelname investituur + diner (gemiddeld 150) |hotel max 100 |ontbijt max 15 |lunch max 15 |diner max 25 |
reiskosten (retour) 2e klasse, economy en/of 0,19 per km ( kortste route en goedkoopste variant)
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Bijlage B : Contributie bijdrage 2020
Betalende leden

31

Niet betalende

1

De priester is vrijgesteld van
contributie

Totaal aantal leden per 01.01.2019

33

Totaal aantal leden per 31.12.2019

32

Totaal verschuldigd voor 2020 aan contributie is het ledenaantal op 1 Januari 2020, zijnde 32.
Waarvan 32 x 80 US dollar + 1 x 10 USD van de geestelijke welke door de vereniging wordt betaald is: 2650
USD. Op basis van de huidige koers 1US$ = 0.881485197 Euro is de afdracht: € 2.300,00
Bij de afdracht, die uiterlijk 31 maart dient te geschieden wordt de dagkoers gerekend, waardoor het hier
genoemde bedrag kan worden bijgesteld.

Bijlage C : Voorraad materialen stand 2019 12 31
MATERIAAL
3 Gonfalons (Bailiwick, St. Willibrord, St. Servaas) met 3 (koperen) stokken (in
3 delen) en 3 standaarden

WAARDE
2019 12 31
2743,07
10% afschrijven=274,31
Blijft 2468,76

1 State Sword
1 Dubbing Sword
1 Houten statief met Houten Ordekruis
1 koperen stok met Latijns kruis
1 koperen stok met Maltezer kruis
2 Marshall batons van hout met koperen kruis
2 koperen stokken met 2 voeten en Nederlandse en Ordevlag
500
Rest waarde zonder Gonfalons
Niet meer in gebruik
2 vlaggen van 2 commanderijen
1 skikoffer waarin:
- 1 vaandel met wapen van Orde (oud)
- 1 wapen van Commanderij St. Servaas (oud) met stok en voet
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Bijlage D: Insignia voorraad
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Bijlage E: Financieel inzicht afdelingen

Bijlage E1 : Financieel Jaarverslag afdeling Sint Willibrord
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Bijlage E2 : Financieel afdeling Sint Servaas
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Bijlage E3 Malta Obedience

Bijlage E3 Financieel vereniging MHOSLJ

Zie ook toelichting volgend blad
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Toelichting algemeen

Toelichting vereniging MHOSLJ

Toelichting vereniging MHOSLJ en Stichting
De kascommissie heeft op 5 maart 2020 decharge verleend aan het bestuur en aan de receiver.
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Bijlage F : Hospitaller report 2018
Project – Initiative

Description

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.

Hours

Donation

€ 1.500,00

Started after the summer holidays
Kings day

Project day out for poor
children

Two our members and our priest are present by this
event on a school in Limburg.

12

Sponsoring inflatable and ice cream

€

265,00

Children from old families go out for a day every
year, this year we have supplemented the shortage

€

175,00

12
Total Hours
€ 1.940,00
Total Donation *
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Colofon

Aan dit jaarverslag werkten mee:
Mevrouw H.J. Wijers,auteur
Bernard Grothues, editor

O

Meer informatie?
Bezoek onze website
http://www.saintlazarus.nl
Vragen, suggesties?
Wij horen het graag!
Stuur een email:
info@saintlazarus.nl
Lid worden? Dat kan:
Stuur een email voor meer
informatie en/of loop een periode
vrijblijvend mee.
Stuur een email:
info@saintlazarus.nl

JAARVERSLAG 2019
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