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Amstelveen 09-05-2014 P:.S:.
Aan: De leden van het Kapittel WILLEM FREDERIK.

Notulen van de ALV van Kapittel Willem Frederik gehouden op 11-04-2014
te Aalmeer, ten huize van onze Eerwaarde voorzittend Meester Jacob Spaans.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening en berichten van verhindering
2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 30 maart 2008.(deze zijn aan de leden toegezonden
met onze brief d.d. 09 maart 2014)
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verslag van de secretaris over de afgelopen werkjaren.
5. Financieel verslag over de afgelopen werkjaren
6. Huisvesting Willem Frederik
7. Samenwerking met andere Kapittels
8. Begroting voor het jaar 2014-2015
9. Chargeren en dechargeren van bestuursleden
10. Verkiezing bestuursleden
11. Wat verder ter tafel komt
12. Sluiting.
Om 20.00 wordt de vergadering geopend door de voorzitter Jacob Spaans
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Opening en berichten van verhindering

Aanwezig : Brs:. Spaans, van Dam, Neervoort, de Groot, Dawson, Zijlstra, Meihuizen en ter Keurs.
Afwezig met kennisgeving : Brs:. van Praag, Gerssen, de Bruijne, Brouwer en Staal
De agenda wordt goedgekeurd.
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Notulen van de ledenvergadering gehouden op 30 maart 2008.

Notulen 30 maart 2008 worden voorgelezen. Deze worden gearresteerd.
De volgende opmerkingen worden gemaakt T.a.v. de vergaderingen :
-Gezien de ANBI status van Kapittel Willem Frederik dient jaarlijks een ALV gehouden te worden.
-Wisselingen in het bestuur dienen gemeld te worden bij de KvK
-Het financieel jaarverslag dient te worden ingediend bij de KvK en de belastingdienst.
3
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Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de secretaris over de afgelopen werkjaren

-Mededelingen en ingekomen stukken worden tezamen met het mondelinge verslag van de secretaris
afgehandeld.
-Kapittel Willem Frederik heeft zich ingeschreven in de Kamer van Koophandel als een vereniging via
een Notariële akte. Er zijn statuten een huishoudelijk reglement opgesteld. Deze zullen met dit verslag
worden verspreid.
-Het ledenverloop sedert 2008 is besproken. Veel broeders Pr:. Hebben het Kapittel verlaten door
achterstallige contributie op te bouwen. Over het algemeen is de situatie redelijk stabiel.
-De perikelen rond de huisvesting worden besproken, hoe dat nu allemaal tot stand gekomen is ,en
verlopen.
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-De samenwerking met de andere Kapittels in en rond Amsterdam wordt besproken, o.a. de afstemming
van de werktafels.
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Financieel verslag over de de afgelopen werkjaren

Het financieel verslag over de afgelopen jaren wordt door Br:. Meihuizen gepresenteerd, en goedgekeurd
onder voorbehoud van de kascontrole, die zal worden gehouden door Brs:. Neervoort en van Praag. Het
tekort is jaarlijks ruim €500.— en dit zal niet verbeteren. De vaste kosten zijn/worden 22,5 (HB)
+39,5(Vondelstraat) = €62,--. P.j. en kunnen niet door de huidige contributie (ad € 60.=) worden
opgebracht.
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Huisvesting Willem Frederik

Nadat de mogelijkheden zijn besproken, ook met het oog op de samenwerking met andere Kapittels (bv la
Charitee), de huidige situatie in de Vondelstraat (mbt de rode tempel en de maaltijden) en de bijdrage die
daar nu daadwerkelijk moet worden betaald. Daarnaast is er de gedeelde visie onder de broeders dat het
voor de Amsterdamse regio in de toekomst vrijwel onmogelijk zal blijken 4 Kapittels te handhaven, en er
meer instroom uit de loge’s zal moeten worden gehaald, als je in acht neemt dat de meest Amsterdamse
en Amstelveense loges lijden onder een terugloop in hun ledenaantal.
De volgende locatie’s zijn in stemming gebracht:
Amstelveen
1 stem
Amsterdam
6 stemmen
Haarlem
geen stemmen, maar onder dankzegging van de enorm gastvrije ontvangst
die we daar genoten hebben, nemen we afscheid.
Nu is er echter nog de kwestie dat we van de VSA rekeningen hebben gekregen voor de werkjaren 2012
en 2013 waar we geen gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van de VSA, en kosten elders hebben
gemaakt. Wel hebben we als steunbetuiging een bedrag van € 250.= overgemaakt aan de VSA voor de
verbouwing. Br:.Neervoort zal dit met de VSA opnemen, temeer daar voor 2014 ook al 1 inwijding in
Haarlem heeft plaatsgevonden (waarvoor kosten zijn gemaakt) en er voor een heel jaar een bijdrage wordt
verwacht. Wij willen om historische en pragmatische redenen terugkeren naar Amsterdam, maar een proforma schuld voor diensten die niet zijn afgenomen is nog wel een hindernis die geklaard zou moeten
worden. Br:. Neervoort zal dit voorleggen.
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Samenwerking met andere Kapittels

Br:. Zijlstra licht de actuele stand van zaken toe. Vanuit de Orde van rode graden is de intentie dat alle
Amsterdamse Kapittels gaan samenwerken, en dit ook laten zien door het nieuwe logo te gaan gebruiken
waarop het embleem van de 4 Kapittels te zien zijn. WF heeft toegezegd het nieuwe logo te zullen gaan
gebruiken (zie boven).
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Begroting voor het jaar 2014-2015

De begroting voor 2014-2015 is goedgekeurd.
Tevens zijn het entreegeld en de contributie in stemming gebracht.
Het entreegeld gaat van € 150,= naar € 175,= helder verlicht 7 stemmen voor.
D contributie gaat van € 60,= naar € 75.= per jaar helder verlicht 7 stemmen voor.
9/10

Chargeren en dechargeren van bestuursleden, nieuwe bestuursleden
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Gelukkig is de gezondheid van onze E:. Mr:. Aan de beterende hand, en ziet hij daar geen aanleiding in
zijn functie neer te leggen. De bestuursleden worden onder dankzegging gevrijwaawaard.
Wel is het zaak de functie in het Kapittel goed te verdelen.
Gezamenlijk komen we tot het volgende voorstel:
 E. Mr.
J. Spaans
ongewijzigd
 Inspect
C. Gerssen
ongewijzigd
 Cer. Mr
J. Overduin
ons voorstel
 Red.
J. van Dam
ongewijzigd
 Thes.
H. Meihuizen
ongewijzigd
 Kans.
R. ter Keurs
ongewijzigd
 1eOpz
C. de Groot
ons voorstel
e
 2 Opz
P. van Hulten
ons voorstel
 Voorber
J. Dawson, J. Spaans ongewijzigd
 Geleider
H. Meihuizen
ongewijzigd
 Muziek
M. Staal
ongewijzigd
Het dagelijks bestuur van voorzitter/penningmeester en secretaris blijven ongewijzigd.
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Wat verder ter tafel komt
Archieven
Alles wat “gered” is voor de verhuizing uit de Vondelstraat is gecategoriseerd door Br:.
Zijlstra voor de samenstelling van het Ordeboek, en is thuis bij de Kanselier.
Br. Neervoort weet dat er allerlei spullen zijn die ons volkomen onbekend zijn, en hij vraagt zich af wat
daarmee is gebeurd. Mogelijk zijn deze in den Haag gebleven, daar ons bestuur niet in Amsterdam
compareert is ons daar niets van bekend.
Inwijdingen De inwijdingen van de 3 samenwerkende Kapittels worden nog steeds door Br:. Zijlstra
ingeplanned in het rooster van de Vondelstraat. Ook Amstelveen wordt daarin meegewogen. Br:.
Neervoort heeft een nieuwe prospect aangebracht. Deze is inmiddels benaderd en heeft aangegeven lid te
willen worden.
Bijlagen bij dit veslag :
Het Financiële overzicht 2008-2013
Begroting 2014
Namens WF
Met de U bekende gevoelens van H en T,
Uw U Heilwensende medebroeder in de KK,

G.R. ter Keurs, Kanselier
Kanselarij:
Rob ter Keurs
Ir. Romplaan 5
1185 DK Amstelveen
Tel : 020-6437588 E-mail: badero@badero.nl

