Publicatie van Kapittel “Concordia Vincit Animos”, statutair gevestigd te Amsterdam
Naam van de instelling:
Vereniging “Concordia Vincit Animos” ofwel Kapittel “Concordia Vincit Animos” ( C.V.A. )
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Het Kapittel staat geregistreerd onder het RSIN-nummer: 806627608
Contactgegevens:
Kapittel “Concordia Vincit Animos” , secretariaat, Sloestraat 1, 1078 BE Amsterdam
Beschrijving van de doelstelling
(uittreksel tekst overeenkomstig de statuten van de vereniging)
Artikel 2.
Het Kapittel heeft ten doel de voortgezette toepassing van de beginselen der Vrijmetselarij onder de hoge wijding van
de Alomvattende Liefde.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het Kapittel is een inwijdingsgenootschap, dat werkt onder auspiciën van de Orde van Vrijmetselaren onder het
Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland. Alle leden dienen ten minste twee jaar Meester-Vrijmetselaar te zijn en
lid van een Loge, ressorterend onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ( GON )
dan wel onder een door het GON erkende buitenlandse maçonnieke Grootmacht. Het Kapittel “ C.V.A.” is een van de
vervolggraden na de graad van Meester-Vrijmetselaar. Het Kapittel gaat uit van dezelfde maçonnieke grondslag en
principes, waaronder het zelfstandig zoeken naar waarheid in het leven.
Het gedachtengoed waarbinnen het Kapittel “ C.V.A. “ werkt is, zich werkelijk openstellen voor zijn medemens.
.
Om dit te verwezenlijken wordt er naar gestreefd jaarlijks twee tot drie nieuwe leden in het Kapittel in te wijden. Voorts
worden van tijd tot tijd bijeenkomsten belegd waarbij een lid van het eigen Kapittel dan wel van een ander Kapittel een
voordracht houdt over een relevant onderwerp.
Het Bestuur:
Het bestuur van het Kapittel bestaat uit tenminste vijf leden die door de ledenvergadering worden gekozen voor een
zittingstermijn van vier jaar. De bestuurssamenstelling, de wijze van verkiezing, 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 het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat thans uit:
Voorzitter:

A.H.B. Schuurs

Secretaris:

G.W. Lodewijks

Penningmeester:

H.P.R. de Kiewit

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Kapittel “ C.V.A.” 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 “ C.V.A.” bestaat uit leden die - zoveel als
nodig- de tijd die zij voor het Kapittel gereserveerd hebben, besteden aan de voortgang van de specifieke
maçonnieke werkzaamheden die tot deze graad behoren. Er worden derhalve zowel aan bestuurders als aan leden
van het Kapittel geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd anders dan de werkelijk gemaakte onkosten.
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
werkjaar 2013 ( 1 januari – 31 december )
De belangrijkste werkzaamheden in een het Kapittel bestaan uit het inwijden van nieuwe leden. In het werkjaar 2013
zijn vier nieuwe leden ingewijd en twee leden hebben opgezegd. Er zijn met enkele Meester – Vrijmetselaren
gesprekken gevoerd die er toe geleid hebben dat zij zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap van het Kapittel.
De verwachting is dat in 2014 drie à vijf nieuwe leden ingewijd kunnen worden.
Het ( Dagelijks ) Bestuur kwam in 2013 bijeen op 27 mei t.b.v. de Algemene Ledenvergadering, die tevens werd
gehouden op 27 mei 2013.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij het overleg van de regio Groot Amsterdam, gehouden op 15 november 2013
alsmede bij het Hoofdkapittel, gehouden op 1 juni 2013.
Financiële verantwoording over het boekjaar 2013 ( 1 januari – 31 december )
Balans
Activa
Vorderingen

31-12-2013 31-12-2012
2.312

1.801

Liquide middelen

52.311

82.035

totaal

54.623

83.836

Passiva
Eigen vermogen

31-12-2013 31-12-2012
49.979

51.468

Voorzieningen

1.000

1.000

Kortlopende schulden

3.644

31.368

54.623

83.836

totaal
Staat van baten en lasten
Ontvangsten

31-12-2013 31-12-2012

Bijdragen

3.736

14.449

totaal ontvangsten

3.736

14.449

Uitgaven
Afdracht Orde
Huur ruimten
Kosten regalia
Maaltijden
Overige kosten

31-12-2013 31-12-2012
562
938
0
488
3.237

500
870
0
0
514
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totaak uitgaven
totaal baten en lasten

5.225

1.884

-1.489

12.565

Toelichting:
Balans
Vorderingen:
Dit betreffen merendeels nog te vorderen contributie bij leden.
Liquide Middelen:
Dit zijn banktegoeden, waarvan het merendeel afkomstig is uit legaten verworven in 1908, 1910 en 1912
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen wordt voor ca. 80% gevormd door de uit het verleden opgebouwde legaten.
Voorzieningen:
Betreft een voorziening voor oninbare vorderingen op leden.
Kortlopende schulden:
Dit betreffen merendeels nog te betalen facturen over 2013
Staat van baten en lasten
Bijdragen:
Dit betreffen bijdragen van leden en rente inkomsten.
Afdrachten Orde:
Jaarlijks wordt per lid een bijdrage aan de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in
Nederland afgedragen.
Huur ruimten:
Jaarlijkse afdracht per lid aan de Vrijmetselaars Stichting Amsterdam, eigenaresse van het Logegebouw, te
Amsterdam, voor het gebruik van dit gebouw ongeacht of hiervan gebruik gemaakt wordt.
Overige kosten:
Dit betreffen diverse kosten waaronder bankkosten en secretariaatskosten.
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