KAPITTEL “DE GELDERSCHE BROEDERSCHAP” NO: 4
OPGERICHT 31 MEI 1789
D Arnhem, 1 januari 2015

GH 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, ZV, ZE en EBbr SPPR 
,

JAARVERSLAG 2014
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

48
45

Mutaties:
Inwijding

:

Overgeschreven van elders
Overgeschreven naar elders
Overleden
Opzegging lidmaatschap
Opzegging namens de Orde
Heringetreden

:
:
:
:
:
:

4
2
1
2
5
0
2

Buitengewone leden
Er zijn geen buitengewone leden
Mutaties:
geen
Activiteiten
 Inwijdingen
- 18 januari
- 8 maart
- 10 mei
- 31 mei
- 20 september

18 = 40%
21 = 49%
21 = 49%
30 = 60%
13 = 30%

5e Graad
7e Graad
7e Graad
5e Graad
7e Graad

- 21 oktober

21 = 49%

Opkomstpercentage

5e Graad
: 46 % ( was in 2012 38 % en in 2013 32%)

Algemene ledenvergaderingen (geïntegreerd)
-18 januari, ( de uitgestelde najaarsvergadering 2013, wegens sneeuwval.)
-10 mei 2014
-21 november ALV gecombineerd met een Ronde, waarin een Rede door E Mr
J.P.Peters getiteld: “ De Roos en het Kruis zijn èèn; voor altijd”.
Bestuursvergaderingen
- 10 mei
- 13 augustus
- 20 september
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.
Jubileum
De oprichtingsdatum van 31 mei is reeds lang als zodanig aangehouden. Het jaartal 1789
echter was niet zeker. Door gedegen studie en intensief speurwerk is
vast komen staan dat het jaartal 1789 het echte
jaar van oprichting is. Op 31 mei 2014 kon dus met recht het 225 jarig bestaan van het
Kapittel “De Geldersche Broederschap” worden gevierd. Dat is op die dag intern met
de E Br leden gevierd door het opvoeren van het 6e graadsrituaal “Ridder van de Degen
en van het Oosten, of Ridder Vrije Metselaar van het Rozenkruis” gedateerd 1770.
De opvoering van dit rituaal is herhaald op het hoofdkapittel van de Orde van de Hoge
Graden op 7 juni 2014 in “ Huize Bronbeek” te Arnhem.
De gehele viering is gecoördineerd door een Jubileumcommissie
met medewerking van vele Bbr Prinsen en in overleg met het Hoofdbestuur van de Orde zijn
de opvoeringen zeer geslaagd te noemen.
Bijzonderheden
Opkomst
In het verslagjaar is weer overgegaan tot de uitvoering van alleen de 7e graad. Dat besluit
was in 2013 genomen n.a.v. een gehouden enquête onder alle E Bbr. Dat betekent dat
i.p.v. 8 er 4 rituele bijenkomsten per jaar worden gehouden. In het verslagjaar was er gezien
de planning nog één 5e graads inwijding.
Dit besluit heeft , mogelijk ook vanwege andere redenen, tot op heden tot resultaat gehad
dat de deelname aan de bijeenkomsten zeer is verhoogd. Was in 2012 de deelname
gemiddeld 38%, in 2013 32% en in het verslagjaar was dat 46%. Dit percentage is
misschien enigszins geflatteerd door het jubileum, maar toch kan worden vastgesteld dat
het besluit niet negatief heeft gewerkt.
Helaas moet echter worden geconstateerd dat deelname aan de ALV zeer miniem is. Het
besluit om een koppeling van de ALV aan een Ronde met een Rede ( Bouwstuk) zal naar
verwachting die deelname doen verhogen.
Samenstelling bestuur en officieren gedurende het verslagjaar
Zie bijlagen
Aldus vastgesteld door de ALV op 20 maart 2015 ps

w.g. E.M. Aronstein, Voorz


A.W.G. van den Hoogen , secr

