KAPITTEL “DE GELDERSCHE BROEDERSCHAP” NO: 4
OPGERICHT 31 MEI 1789
D\ Arnhem, 1 januari 2018

G\H\ L\
Aan:
De Leden van het Kapittel “De Geldersche Broederschap” .
De Grootkanselier van de Orde van Vrijmetselaren
onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland.
H\ E\, Z\V\, Z\E\ en E\Bbr\ Sppr†

JAARVERSLAG 2017

Conform het gestelde in de statuten loopt het werkjaar gelijk met het kalenderjaar.
1.
Ledenbestand
Gewone leden
Op 1 januari was het aantal
Op 31 december was het aantal
Mutaties:
Inwijding
• 6 februari: …
• 20 mei ………
• 16 september
• 18 november.
Overgeschreven van elders:
Overgeschreven naar elders:
Overleden

43
43
:

4

0
0

Opzegging lidmaatschap :
Heringetreden

4
0

:

Buitengewone leden
Er zijn geen buitengewone leden
Mutaties:
geen
2.

Activiteiten
• Ronde
- 17 maart Deelnemers: 7 = 25%.
Onderwerp een bouwstuk gehouden
“Onze SPR +, Tomtom aan het infuus? “
• Inwijdingen
- 6 februari … deelnemers;
15 = 35 %
- 20 mei …….
deelnemers;
17 = 40 %
- 16 september… deelnemers:
19 = 44%
-18 november … deelnemers :
16 = 30 %
Opkomstpercentage : 37,%

( was in 2016 43 % )

Algemene ledenvergaderingen
-18 maart , waarin o.a. het financiële - en secretariaatsjaarverslag 2016 werd
behandeld
-19 november waarin o.a. De Gewijzigde Statuten / Huishoudelijk Reglement en de
financiële begroting 2018 aan de orde kwamen .
Bestuursvergaderingen
- 17 maart
- 18 november
Het bestuur maakte daarnaast veelvuldig gebruik van de e-mail functionaliteit ten
einde de interne coördinatie maximaal te doen zijn en snelle consultatie en
besluitvorming te realiseren.
3.

Bijzonderheden
Wijziging statuten en Huishoudelijk Reglement
In het verslagjaar werd veel aandacht besteed aan de verouderde Statuten en
het H.H. Reglement. De E\Bbr\Aronstein en van Lookeren Campagne
hebben veel voorwerk verricht om tot eigentijdse statuten en het H.H.
reglement te komen. Aandacht was er met name met betrekking tot de
behoorlijke onduidelijkheden t.a.v. verkiezingen en bestuurssamenstelling. Er
was gedegen gewerkt , zodat de leden zowel digitaal als in vergadering bijeen

kleine aanpassingen hebben moeten doen plaatsvinden en zijn de documenten
in het verslagjaar gereed gekomen om aan de Algemene Ledenvergadering ter
goedkeuring voor te leggen. De procedure zal in 2018 haar vervolg hebben.
Vacature
In verband met de ontstane vacature van 1ste Opz \is besloten in de vacature
te voorzien nadat de nieuwe statuten ten aanzien daarvan van kracht zijn
geworden.
Dat betekent dat gebruik werd gemaakt van een invaller.
4.

Samenstelling bestuur en officieren gedurende het verslagjaar
Zie bijlage
Met de u bek\gev\van H\en T\,
uw u heilw\ medebr\in de K\K\,
Aldus vastgesteld door de ALV op 18 maart 2017 p\s\

w.g. D.P.H. Bruinsma
A.W.G. van den Hoogen
Kanselier.

D.P.H. Bruinsma
E\ Mr\

Kascontrolecommissie .
M. ‘t Gilde
(Vz\)
C. Hupkes

Aftredend
Aftredend
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€ 50,-
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