Publicatie van Kapittel La Flamboyante, statutair gevestigd te Dordrecht

Naam van de instelling:
Vereniging Kapittel La Flamboyante ofwel Kapittel La Flamboyante.
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Het Kapittel staat geregistreerd onder het RSIN-nummer: 816539716
Contactgegevens:
Kapittel La Flamboyante , secretariaat, Citadel 9 4207 EJ, Gorinchem
Beschrijving van de doelstelling

Artikel 2.1

Het Kapittel stelt zich ten doel de voortgezette beoefening van de regelmatige Vrijmetselarij.

Artikel 2.2
Het gedraagt zich in maçonnieke aangelegenheden naar de regelingen die terzake door de
Hoge Graden zijn vastgesteld.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Binnen het kader van de Nederlandse Vrijmetselarij rituele ‘vervolgpaden’ bestaan die aansluiten op de weg die in de
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (kortweg ‘De Blauwe Graden’ genoemd) leidt tot ons
Leerling, Gezel- en Meesterschap.
Die ‘vervolgpaden’ zijn voor een belangrijk deel al in de 18de eeuw in Frankrijk ontstaan en bouwen o.a. voort op de
Hiram-mythe. Ze houden zich hoofdzakelijk bezig met het trachten antwoord te geven op de vele vragen die de mythe
in het Meester-rituaal niet onbeantwoord. Een aantal van de, op die vragen ontwikkelde, rituelen heeft zich in de vorm
van diverse – op verschillende wijze opgebouwde – groeperingen (Rites) vanuit Frankrijk over de toen bekende
maçonnieke wereld verspreid. Eén daarvan is de ‘Rite Moderne’ .
Een stelsel dat in 1754 door het Grand Oriënt de France werd ingevoerd. Bijna 50 jaar later, in 1803, kreeg die ‘Rite
Moderne’ (ook wel de Rite Français genoemd) vaste voet in de Bataafse Republiek.
Dit stelsel van inwijdingen bestaat nog steeds en wordt, nu al meer dan 200 jaar, beheerd en beoefend door de Orde
van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland (kortweg Orde der Hoge Graden).
Het is het oudste en in ledental grootste ‘vervolgpad’ binnen de Nederlandse Vrijmetselarij.
Elke Vrijmetselaar die een jaar of langer in het bezit is van de Meestergraad en een toegewijd lid van zijn loge is, kan
zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Orde der Hoge Graden. Bij zijn eventuele inwijding zullen twee beloften
van hem worden gevraagd. Hij zal de hierboven besproken vraag inzake zijn bereidheid tot het aanvaarden van een
‘kruis’ moeten kunnen beamen, én hem zal worden gevraagd zijn belofte, gedaan in de symbolieken graden, gestand
te doen en het belang van die graden te zullen blijven bevorderen.
Het permanente beleidsplan van dit Kapittel is het realiseren van de hierboven vermelde doelstelling
.
Het Bestuur:
Het bestuur van het Kapittel bestaat uit tenminste 9 leden die door de ledenvergadering worden gekozen voor een
zittingstermijn van tenminste 3 jaar. De bestuurssamenstelling, de wijze van verkiezing en van het aftreden, de duur
van het bestuurslidmaatschap, alsmede de regeling der bestuurswerkzaamheden geschiedt bij huishoudelijk
reglement. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Het Kapittel wordt in en buiten
rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.
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Het Dagelijks Bestuur bestaat thans uit:
Voorzitter:

H. Rietveld

Secretaris:

R.W. van de Kop

Penningmeester:

R.E. van der Stoep

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Kapittel La Flamboyante is in overeenstemming met de kaders van het door de
belastingdienst voor Algemeen Nut Beogende Instellingen beschreven beloningsbeleid. Wij verwijzen naar de
desbetreffende pagina's op de website van de belastingdienst in Nederland. Het bestuur van Kapittel La Flamboyante
bestaat uit vrijwilligers die - zoveel als nodig- tijd die zij voor het Kapittel gereserveerd hebben, besteden aan de
voortgang van de specifieke maçonnieke werkzaamheden die tot deze graad behoren. Er wordt geen gebruik
gemaakt van andere vrijwilligers dan de leden van het Kapittel La Flamboyante of andere Kapittels. Er worden
derhalve zowel aan de bestuurders als aan vrijwilligers van het Kapittel geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd
anders dan de werkelijk gemaakte kosten.
Het bestuur van Kapittel La Flamboyante stelt zich ten doel om zo min mogelijk aan overhead te besteden. Om die
reden wordt nauw samengewerkt met de andere Kapittels en Loges in de regio.
Fondsen worden d.m.v. de jaarlijkse door de leden af te dragen contributie en een bijdrage bij aanvang van het
lidmaatschap, verworven. Daarnaast het staat het eenieder vrij aan het Kapittel gepast te doneren.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
werkjaar 2012
De belangrijkste werkzaamheden in een het Kapittel bestaan uit: de maandelijkse samenkomsten en het ontvangen
van nieuwe leden.
Dit werkjaar, dat loopt van januari tot en met december, zijn op 13 januari,10 maart, 10 november en 8 december
reguliere bijeenkomsten gehouden en op 11 februari, 14 april en 13 oktober zijn nieuwe leden van het Kapittel op
gepaste wijze feestelijk ontvangen.
Het bestuur kwam bijeen op 10 maart en 8 december 2012.
.Financiële verantwoording over het boekjaar 2012 ( 1 januari – 31 december )

Balans
Activa
Regalia
Vorderingen

31-12-12

31-12-11

0
165

600
605

Liquide middelen

11.743

10.674

totalen

11.908

11.879

31-12-12
8.589
3.192
127

31-12-11
8.572
3.086
221

11.908

11.879

Passiva
Kapitaal
Voorziening
Crediteuren
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Staat van baten en lasten
31-12-12
Ontvangsten
Bijdragen
Intrest
Uitgaven
Afdracht aan de orde
Huur ruimten voor
Bijeenkomsten
Regalia kosten
Secretariaatskosten
Algemene kosten
Bankkosten

31-12-11

3.610
166
3.776

3.260
230
3.490

656
1.360

620
1.361

752
100
785
107

765
181
525
84

3.768

3.536

16

-46

totalen

Toelichting:
Balans
Regalia : Betreft investeringen voor de aanschaf van eigen regalia / inventaris.
Vorderingen: Betreft nog te vorderen bijdragen van de leden.
Liquide Middelen: Betreft bank- en kassaldo.
Kapitaal: is de stand van het vermogen van de vereniging.
Voorziening: betreft gecumuleerde bedrag ten behoeve van de liefdeskas.
Crediteuren: betreft ontvangen nota’s nog te betalen na balans datum.

Staat van baten en lasten
Bijdragen: Betreft inkomsten van het Kapittel bestaande uit: contributies, inwijdingsgelden, vrijwillige bijdragen,
schenkingen, erfstellingen of andere toevallige baten.
Afdrachten aan de orde: Betreft een bedrag dat jaarlijks aan het hoofdbestuur van de orde wordt afgedragen.
Huur voor ruimten: Betreft bedragen die zijn betaald voor het gebruik van tempel en vergaderruimten in 2
verschillende gebouwen.
Regalia kosten: Betreft kosten die zijn gemaakt voor de regalia en literatuur die aan de kandidaat worden overhandigd
bij zijn inwijding.
Algemene kosten: Betreft diverse kosten van het bestuur uit hoofde van hun bestuursfunctie en kosten voor de
samenkomsten.
Bankkosten: betreft de kosten voor reguliere bank handelingen.
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