‘HET ROZEKRUIS’ APRIL 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
31 december 2014

31 december 2013

Activa:
Antiquarische Zaken
€
Boeken (J2003, J2013, S2013) Computers en Inventaris
Drukwerken
Regalia
Debiteuren
Effecten (nom. € 75.000,--)
AAB bestuurrekening
AAB vermogensspaarrekening Totaal der activa
€

4.182,50
17.487,50
1,00
5.475,00
21.185,00
20.827,11
72.865,00
0,00
189.475,99
331.499,10

€
€

6.274,00
20.025,00
249,28
5.875,00
14.870,00
22.255,49
68.390,00
0,00
192.050,48
329.989,25

Passiva:
Vermogen
Liefdekas
Voorz. reiskosten “Provincies”
Voorziening “Archief HG”
Crediteuren
Totaal der passiva

327.467,08
0,00
1.000,02
3.000,00
32,00
331.499,10

€
€

326.241,23
0,00
2.000,00
1.500,00
248,02
329.989,25

€
€

De post Antiquarische Zaken omvat: i) acht banden met antiquarische
boeken met een aanschafwaarde van € 6.000,-- (2009); ii) antieke
draagjuwelen voor de Grootmeester van € 2.150,-- (2010); iii) een antiek
diploma van € 175,-- (2011) en iv) een antiek vaandel van € 40,-- (2011). Op
advies van de Kascommissie 2012 schrijven we hierop € 2.091,25 per jaar af.
De post Boeken betreft: i) 1.723 exemplaren van het Jubileumboek 2003
(herdruk 2012) van € 5,-- per stuk: € 8.615,--; ii) 309 exemplaren van het
Jubileumboek 2013 van € 12,50 per stuk: € 3.862,50; iii) 350 exemplaren
van de Syllabus 2013 van € 12,50 per stuk: € 4.375,--; iv) 127 DVD’s van
het Jubileum 2013 van € 5,-- per stuk: € 635,--.
De post Computers en Inventaris omvat twee afgeschreven computers voor
de Eerste resp. de Tweede Grootkanselier aangeschaft in 2009 resp. 2011.
De post Drukwerken betreft: i) 85 diploma’s SPR+ van € 15,-- per stuk: €
1.275,--; ii) 1.100 rituaalboekjes (2008) van € 3,50 per stuk: € 3.850,--; iii)
100 Statuten (2007) van € 1,-- per stuk: € 100,--; iv) overige drukwerken
(briefpapier, consumptiebonnen, kerstkaarten, e.d.) van in totaal € 250,--.
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De post Regalia omvat: i) 29 tabliers SPR+ van € 100,-- per stuk: € 2.900,--;
ii) geen cordons SPR+ van € 40,-- per stuk: € --,--; iii) 84 juwelen SPR+ van
€ 85,-- per stuk: € 7.140,--; iv) 8 sets regalia lid Opperbestuur van € 300,-per stuk: € 2.400,--; v) 44 borstjuwelen 33 jaar SPR+ van € 65,-- per stuk: €
2.860,--; vi) 25 collarettes gewezen lid Opperbestuur van € 85,-- per stuk: €
2.125,--; vii) 48 borstjuwelen gewezen E.Mr. van € 70,-- per stuk: € 3.360,--;
viii) 80 speldjes SPR+ van € 5,-- per stuk: € 400,--.
De post Debiteuren betreft: i) alle leveringen door de Grootkanselarij aan
alle Kapittels ter waarde van € 11.000,--, zoals opgenomen in de in het 2e
kwartaal van 2015 nog op te stellen Jaarfacturen 2014; ii) twee vorderingen
van in totaal € 1.827,11; iii) een voorschot van € 8.000,-- inzake in juli 2014
bestelde 100 sets regalia (cordons en tabliers zonder juwelen) ter waarde van
€ 18.000,--, welke op 14 resp. 15 januari 2015 zijn geleverd resp. betaald.
In november 2011 heeft het Opperbestuur besloten om de Effecten ingaande
2011 op te nemen tegen de lagere marktwaarde. Gedurende 2014 is het
verschil tussen nominale waarde en marktwaarde geslonken van een tekort
van € 6.610,-- per 31.12.2013 naar een tekort van € 2.135,-- per 31.12.2014.
Het Vermogen is in 2014 met € 1.225,85 toegenomen naar € 327.467,08.
vermogensaansluiting
vermogen per 01.01
exploitatieresultaat
mutatie effecten
mutatie voorzieningen
bijz. lasten/baten boeken/regalia
vermogen per 31.12

2011
€ 327.932,16
€ -17.829,69
€ -13.140,22
€
€
-0,00
€ 296.962,25

2012
€ 296.962,25
€ -5.562,91
€ 29.454,60
€ -1.000,00
€
-438,59
€ 319.415,35

2013
€ 319.415,35
€ -1.761,05
€ 2.681,50
€ -2.500,00
€ 8.405,43
€ 326.241,23

2014
€ 326.241,23
€ 3.116,70
€ 4.475,00
€ -2.500,00
€ -3.865,85
€ 327.467,08

De collecte tijdens het Hoofdkapittel op 7 juni 2014 heeft € 350,-opgebracht. De Orde heeft dit bedrag verdubbeld en op 16 juni 2014 is €
700,-- overgemaakt naar The Masonic Cemetery “Universelle” Foundation
op Curaçao. Ultimo 2014 staat het bedrag van de Liefdekas weer op nihil.
Het Hoofdkapittel 2012 besloot een Voorziening Reiskosten “Provincies”
te vormen. Jaarlijks wordt € 1.000,-- gedoteerd. In april 2014 bracht het
Opperbestuur o.l.v. de H.E. Grootmeester en met maçonnieke reisleiding een
bezoek aan het Kapittel “De Vergenoeging" op Curaçao. De zes deelnemers
ontvingen elk een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten van € 333,33.
De post Crediteuren omvat slechts één - in januari 2015 betaalde - factuur,
die na 31 december 2014 is ontvangen, maar nog betrekking had op 2014.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Uitkomst 2014

Begroting 2014

Uitkomst 2013

Baten:
Bijdragen Kapittels (1501x)
Jubileumbijdrage 2013
Inwijdingen (100x in 2014)
Rente (minus € 234,61 kosten)
Totaal der baten

€
€

33.772,50
0,00
1.500,00
3.489,12
38.761,62

€
€
€

33.750,00
0,00
1.500,00
5.000,00
40.250,00

€
€

30.540,00
3.365,00
1.560,00
9.003,95
44.468,95

Lasten:
Hoofdkapittel
Jubileum 2013
Opperbestuur
Contacten Europa
Grootkanselarij
Huisvesting Kanselarij
“Het Rozekruis”
Afschr. antiq. zak. & computer
Diversen/Voorz. “Archief HG”
Voorz. reiskosten “Provincies”
Kosten voorlichting & website
Totaal der kosten

€
€

5.623,92
0,00
5.325,69
458,81
3.064,05
2.224,80
11.906,41
2.339,78
3.026,27
1.000,00
675,19
35.644,92

€
€

8.500,00
0,00
7.000,00
1.500,00
3.500,00
2.500,00
11.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
41.000,00

€
€

8.513,36
8.967,28
6.165,91
453,00
3.172,28
2.224,80
10.550,96
2.480,66
1.809,85
1.000,00
891,90
46.230,00

Resultaat

€

3.116,70

€

-750,00

€

-1.761,05

De post Bijdragen via Kapittels wordt gevormd door het aantal leden per 1
januari 2014 te vermenigvuldigen met de jaarbijdrage van € 22,50 per lid,
zoals opgenomen in het Certificaat van Schuld 2014.
De post Inwijdingen komt tot stand door het bedrag van € 15,--, dat de
Grootkanselier per diploma (inclusief verzendkosten) in rekening brengt.
De post Rente is voor € 3.096,-- gevormd door de couponrente op de
effecten. De rentebaten op de liquide middelen bedroegen € 627,73. Daar
staan echter bancaire service- en tariferingskosten van € 234,61 tegenover.
Door het Hoofdkapittel op 7 juni 2014 een keer bij Kumpulan op Landgoed
Bronbeek te Arnhem te houden kon een besparing worden gerealiseerd.
De post Opperbestuur omvat de onkostendeclaraties van de leden van het
Opperbestuur. Het gaat vooral om reiskosten inzake hun bezoeken aan de 33
Nederlandse Kapittels en aan de vier in Bilthoven gehouden Grootbesognes.
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De post Contacten Europa betreft de contacten met het Grand Chapitre
Français (GCF) en het Grand Chapitre du Rite Français (GCRF). Zo namen
de Z.V.Br. D.H. van den Dobbelsteen en de E.Mr. H.J.J. Kerkkamp op 25
oktober 2014 deel aan de herfstbijeenkomst van het GCRF in Bordeaux (F).
De post Grootkanselarij is binnen de begroting gebleven evenals de post
Huisvesting Kanselarij inzake de opslagruimte voor de 1e Grootkanselier.
Vanaf 2010 verschijnt Het Rozekruis 3x per jaar. In 2013 is de Orde
overgestapt naar een andere drukker. Na een besparing van € 5.500,-- in
2013, lopen de kosten in 2014 wat op, maar komen toch € 4.000,-- lager uit.
De post Afschrijving Antiquarische Zaken en Computers is gewijzigd
t.o.v. 2012. Ingaande 2013 schrijven we op advies van de Kascommissie
2012 op de Antiquarische Zaken voortaan € 2.091,25 per jaar (= 25%) af.
De post Diversen/Voorziening “Archief Hoge Graden” omvat onder
andere: i) de aanschaf van het nieuwe schootsvel voor de H.E. Grootmeester
voor € 487,95; ii) geschenken voor het Kapittel “De Vergenoeging”, nr. B-1,
de Loge “De Vergenoeging”, nr. 22 en de “Igualdad” Lodge, no. 653 bij het
bezoek van het Opperbestuur aan Curaçao voor in totaal € 180,65; iii) de
verdubbeling door de Orde van de gift aan The Masonic Cemetery
“Universelle” Foundation op Curaçao met € 350,--; iv) een geschenk voor de
drie sinds 1999 samenwerkende Rotterdamse Kapittels bij de gezamenlijke
viering van het 50-jarig jubileum van het Kapittel “Erasmus”, nr. 24 en het
40-jarig jubileum van het Kapittel “Via Lucis”, nr. 29 van € 89,95; en v) de
jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor het conserveren van zeer oude
documenten in onze archieven van € 1.500,--.
Conform besluitvorming op het Hoofdkapittel 2012 is een Voorziening
Reiskosten “Provincies” gevormd, die met € 1.000,-- per jaar wordt gevuld.
De post Kosten (Voorlichting &) Website kwam in 2014 uit op € 675,19.
Hiervan vormde de hosting voor de website met € 580,80 het leeuwendeel.
Het Resultaat over 2014 is op € 3.116,70 positief uitgekomen en dit is ruim
€ 3.800,-- gunstiger dan het begrote resultaat van € 750,-- negatief.
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BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2015
Voorlopige
begroting 2016

Herziene
begroting 2015

Voorlopige
begroting 2015

Baten:
Bijdragen Kapittels (1456x)
Inwijdingen (aanname: 100x)
Rente (minus bankkosten)
Totaal der baten

€
€

36.400,00
1.500,00
3.100,00
41.000,00

€
€

36.400,00
1.500,00
5.600,00
43.500,00

€
€

37.500,00
1.500,00
4.000,00
43.000,00

Lasten:
Hoofdkapittel
Opperbestuur
Contacten Europa
Grootkanselarij
Huisvesting Kanselarij
“Het Rozekruis”
Afschr. antiq. zak. & computer
Diversen/Voorz. “Archief HG”
Voorz. reiskosten “Provincies”
Kosten voorlichting & website
Totaal der kosten

€
€

8.500,00
7.000,00
1.500,00
3.500,00
1.250,00
12.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
40.750,00

€
€

8.500,00
7.000,00
1.500,00
3.500,00
2.500,00
12.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
42.000,00

€
€

8.500,00
7.000,00
1.500,00
3.500,00
2.500,00
11.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
41.000,00

Resultaat

€

250,00

€

1.500,00

€

2.000,00

Gezien de verdere daling van het ledenaantal van 1506 ultimo 2013 naar
1456 ultimo 2014 is de post Bijdragen Kapittels in de Herziene Begroting
2015 eveneens naar beneden bijgesteld. In de (Herziene) Begroting van 2015
resp. 2016 is rekening gehouden met een bijdrage van € 25,00 per lid.
De post Rente in 2015 wordt voor € 2.842,-- gevormd door de laatste
couponrente op de effecten. Over 2014 bedroegen de rentebaten op de
liquide middelen € 3.143,72. Beide bedragen werden al in januari 2015
bijgeschreven. Daar staan echter nog tariferingskosten tegenover. Met de
verkoop van alle effecten op 7 januari 2015 daalt de rente in 2016 verder.
In 2015 wordt bezien of de kosten van de Huisvesting Kanselarij in 2016
zijn te halveren door in plaats van twee nog maar één opslagruimte te huren.
Met als belangrijk uitgangspunt om alle overige lasten tot en met 2018 gelijk
te houden stelt het Opperbestuur aan het Hoofdkapittel 2015 voor om de
ledenbijdrage tot en met 2018 ongewijzigd te handhaven op € 25,00 per lid.
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VERKLARING VAN KASCOMMISSIE OVER HET BOEKJAAR 2014

Ondergetekenden, E.Br. E.L. Zenner, vertegenwoordiger van het E. Kap.
“Het Zuiderkruis” nr. 32 en E.Br. K.A. Kramer, vertegenwoordiger van het
E. Kap. “De Eenhoorn” nr. 33, tezamen vormende de commissie tot het
nazien van de rekening en verantwoording van de Grootthesaurier over het
jaar 2014, verklaren hierbij:
de balans per 31 december 2014, sluitende met een vermogen van €
327.467,08, en de staat van baten en lasten over het werkjaar 2014, sluitende
met een positief saldo van € 3.116,70, te hebben nagezien en akkoord te
hebben bevonden.
Zij stellen voor het Opperbestuur acquit en décharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beheer over het boekjaar 2014.
Zeist, 3 april 2015.

Voor het E. Kap. “Het Zuiderkruis” nr. 32:
w.g.
E.L. Zenner

Voor het E. Kap. “De Eenhoorn” nr. 33:
w.g.
K.A. Kramer
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