‘HET ROZEKRUIS’ APRIL 2012

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

31 december 2011

31 december 2010

Activa:
Inventaris
Antiquarische boeken, e.d.
Computer(s)
Regalia
Drukwerk
Debiteuren nog te ontvangen
Effecten (nom. € 290.615,--)*
ABN-AMRO rekeningcourant
ABN-AMRO spaarrekening
Totaal der activa

€
€

1,00
10.365,00
1.468,98
30.550,00
2.500,00
15.427,30
251.868,90
256,87
3.000,00
315.438,05

€
€

1,00
8.150,00
1.058,62
9.342,09
3.651,95
14.536,84
301.225,34
125,95
13.248,09
351.339,88

Passiva:
Vermogen
Reserve Beleidsplan 2010-15
Liefdekas
Voorz. Reiskosten Provincies
Crediteuren nog te betalen
Totaal der passiva

€
€

296.962,25
12.075,00
0,00
0,00
6.400,80
315.438,05

€
€

327.932,16
20.000,00
202,97
0,00
3.204,75
351.339,88

* In vervolg op het besluit van het Opperbestuur om ingaande 2011 de
effectenportefeuille tegen marktwaarde op de balans op te nemen in plaats
van tegen nominale waarde is voor een betere vergelijking met 2011 in 2010
in plaats van de hogere nominale waarde ad € 334.110,84 nu ook de lagere
marktwaarde van de effecten ad € 301.225,34 per 31.12.2010 opgenomen.
De post “Antiquarische boeken e.d.” omvat: i) acht banden met antiquarische
boeken ad € 8.150,-- ; ii) een antiek draagjuweel voor de Grootmeester ad €
2.000,-- (2011); en iii) een antiek diploma ad € 175,-- (2011).
De post “Computer(s)” omvat twee computers voor de Eerste resp. de
Tweede Grootkanselier aangeschaft in 2009 resp. 2011.
De post “Regalia” omvat: i) 110 sets regalia SPR+ ad € 200,-- per stuk; ii) 20
sets draagjuweel gewezen E. Mr. ad € 40,-- per stuk; iii) 190 speldjes SPR+
ad € 950,--; iv) 12 sets regalia lid Opperbestuur ad € 300,-- per stuk; en v) 80
sets borstjuweel 33 jaar SPR+ ad € 40,-- per stuk.
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De post “Debiteuren nog te ontvangen” omvat voornamelijk alle leveranties
door de Grootkanselarij aan alle Kapittels gedurende het jaar 2011, zoals
opgenomen in de Jaarfactuur 2011 behorende bij het Certificaat van Schuld
2012 en nog een (beperkt) aantal nagekomen vorderingen per ultimo 2011.
Tot en met 2010 zijn de effecten - voor 80% obligaties van financiële
instellingen - altijd op de balans opgenomen tegen nominale waarde. Eind
2011 heeft het Opperbestuur besloten om - in ieder geval zolang de totale
marktwaarde lager is dan de nominale waarde - de effectenportefeuille
ingaande 2011 op te nemen tegen deze (lagere) marktwaarde, d.w.z. in dit
geval tegen de koers per vrijdag 30 december 2011.
In het kader van het in 2010 door het Opperbestuur geformuleerde
Beleidsplan 2010-2015 zijn in 2011 de volgende investeringen gepleegd: i)
aanschaf van een antiek draagjuweel ad € 2.000,--; ii) aanschaf van een
antiek diploma ad € 175,--; iii) een eenmalige bijdrage van € 3.750,-- aan de
Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren
(VVO) voor de digitalisering van de verzamelingen van het Cultureel
Maçonniek Centrum (CMC) en iv) een eenmalige bijdrage van € 2.000,-- aan
het via onze website voor al onze leden toegankelijk maken van alle ritualen,
de waardevolle achtergronden van de Orde der Hoge Graden en last-but-notleast ook alle ooit verschenen jaargangen van “Het Rozekruis”.
Over de verdere besteding van deze balanspost zal door het Opperbestuur
jaarlijks rekening en verantwoording worden afgelegd.
De collecte tijdens het Hoofdkapittel d.d. 4 juni 2011 heeft een bedrag van €
300,-- opgebracht. De Orde der Hoge Graden heeft dit bedrag verdubbeld en
er is een bedrag van € 600,-- overgemaakt naar het Nederlandse Rode Kruis
ten gunste van de speciale hulpactie “Tsunami Japan”. Per ultimo 2011 staat
het bedrag van de Liefdekas op nihil.
De post “Crediteuren nog te betalen” omvat alle schulden c.q. facturen, die
eind december 2011 werden ontvangen, maar gedurende de eerste week van
januari 2012 zijn betaald.
Samenvattend kunnen we concluderen, dat met name waar het gaat om de
ontwikkeling van de effectenportefeuille van de Orde der Hoge Graden en
dientengevolge ook de ontwikkeling van het vermogen van de Orde de
economische crisis de afgelopen jaren ook aan de Orde niet ongemerkt is
voorbijgegaan.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

Uitkomst 2011

Begroting 2011

Uitkomst 2010

Baten:
Bijdragen via Kapittels
Inwijdingen (100x)
Rente
Totaal der baten

€
€

25.359,50
1.500,00
12.117,14
38.976,64

€
€

26.500,00
1.350,00
15.000,00
42.850,00

€
€

26.185,50
1.680,00
16.825,84
44.691,34

Lasten:
Hoofdkapittel
Jubileum 2013
Opperbestuur
Contacten Europa
Grootkanselarij
Huisvesting Kanselarij
“Het Rozekruis”
Afschrijving computer(s)
Diversen/onvoorzien
Reiskosten “Provincies”
Kosten website
Totaal der kosten

€
€

14.299,60
1.260,95
11.815,81
1.566,49
4.004,00
2.192,40
15.396,70
831,04
1.377,50
2.500,00
1.561,84
56.806,33

€
€

10.500,00
P.M.
8.000,00
2.500,00
3.700,00
1.000,00
15.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
500,00
44.700,00

€
€

10.607,95
0,00
9.614,63
1.663,11
3.692,81
750,00
15.194,28
500,00
509,61
2.821,74
589,05
45.943,18

Resultaat

€

- 17.829,69

€

- 1.850,00

€

- 1.251,84

De post “Bijdragen via Kapittels” wordt gevormd door het aantal leden per 1
januari 2011 te vermenigvuldigen met de bijdrage door de Kapittels ad €
16,75 per lid, zoals opgenomen in het Certificaat van Schuld over 2011.
De post “Inwijdingen” wordt gevormd door het bedrag ad € 15,--, dat de
Grootkanselier per diploma (inclusief verzendkosten) in rekening brengt.
De post “Rente” wordt voornamelijk gevormd door de couponrente op de
effecten, welke op kasbasis is geadministreerd. Tot eind 2011 werden alle
vrijgekomen bedragen automatisch herbelegd. Sinds december 2011 worden
alle vrijkomende bedragen toegevoegd aan de liquiditeiten. Daarnaast moet
de Orde voor de komende jaren onder ogen zien, dat de rente-inkomsten
structureel dalen.
Eén van de aandachtsgebieden van de afgelopen jaren betrof de kwaliteit van
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de arbeid in de Kapittels. Daarom heeft het Opperbestuur enkele jaren
geleden besloten om het Hoofdkapittel meer rituele inhoud te geven en de
bezoeken van het Opperbestuur aan de Kapittels te intensiveren. Dit bracht
extra (reis)kosten met zich mee. Wanneer we de ontwikkeling van de lasten
opgenomen onder de posten “Hoofdkapittel” en “Opperbestuur” onder de
loep nemen komen de grenzen van dit beleid in zicht.
De post “Contacten Europa” betreft vooralsnog alleen het onderhouden van
broederlijke contacten met het Grand Chapitre Français (GCF) in Frankrijk.
De post “Huisvesting Kanselarij” heeft betrekking op een opslagruimte, die
de Grootkanselier bij zijn woning huurt. In de kosten van 2011 zijn nog
negen maanden huur over 2010 opgenomen.
Ons lijfblad “Het Rozekruis” verschijnt vanaf 2010 nog maar drie (in plaats
van vier) keer per jaar. Door de voortdurend stijgende drukwerk- en
verzendkosten is het besparende effect van deze - eerdere bezuinigingsmaatregel afgenomen.
In het kader van de viering van 250 jaar Loge ‘Concordia’ no. 10 te
Paramaribo heeft een delegatie van het Opperbestuur onder leiding van de
H.E. Grootmeester in november 2011 een bezoek gebracht aan de Republiek
Suriname. De beide Surinaamse Kapittels Concordia Creat Felicitatem en
Faja Lobi werden bezocht en met elkaar werd rituele arbeid verricht. De
leden van deze delegatie ontvingen alleen een tegemoetkoming in de
reiskosten. Deze kosten zijn verantwoord onder de post “Reiskosten
Provincies”.
De post “Kosten website” kwam hoger uit dan begroot. Aangezien dit te
maken had met het digitaliseren van “Het Rozekruis” is besloten om een
bedrag van € 2.000,-- ten laste te brengen van de Reserve Beleidsplan 20102015.
Aangezien de leden van het Opperbestuur unaniem van mening zijn, dat niet
op dezelfde voet kan worden doorgegaan, heeft het Opperbestuur begin 2012
diverse (bezuinigings)maatregelen genomen om een continuering van de
structureel negatieve resultaten - en daarmee ook de voortdurende afname
van het vermogen van de Orde - een halt toe te roepen.

4

‘HET ROZEKRUIS’ APRIL 2012

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2012

Voorlopige
begroting 2013

Herziene
begroting 2012

Voorlopige
begroting 2012

Baten:
Bijdragen via Kapittels
Inwijdingen
Rente
Totaal der baten

€
€

37.000,00
1.500,00
10.000,00
48.500,00

€
€

27.600,00
1.500,00
10.000,00
39.100,00

€
€

27.000,00
1.350,00
15.000,00
43.350,00

Lasten:
Hoofdkapittel
Jubileum 2013
Opperbestuur
Contacten Europa
Grootkanselarij
Huisvesting Kanselarij
“Het Rozekruis”
Afschrijving computer(s)
Diversen/onvoorzien
Voorz. reiskosten “Provincies”
Kosten website
Totaal der kosten

€
€

7.000,00
7.000,00
8.000,00
750,00
4.300,00
1.200,00
15.000,00
800,00
1.000,00
1.000,00
500,00
46.550,00

€
€

13.500,00
500,00
8.000,00
750,00
4.000,00
1.200,00
15.000,00
800,00
1.000,00
1.000,00
500,00
46.250,00

€
€

11.000,00
0,00
8.000,00
2.500,00
3.700,00
1.000,00
15.000,00
500,00
1.000,00
0,00
500,00
43.200,00

Resultaat

€

1.950,00

€

- 7.150,00

€

150,00

Het gewijzigde beleid op Hoofdlijnen.
De komende jaren zullen voor de Orde c.q. het Opperbestuur in het teken
staan van een continu streven om enerzijds onze idealen onverminderd te
blijven uitdragen en anderzijds de kosten nog beter dan in het recente
verleden in de hand te houden, voorwaar een bijzonder grote uitdaging.
Aan de uitgavenkant moet het Opperbestuur eendrachtig met elkaar
samenwerken om: i) de kosten van het Hoofdkapittel niet - verder - te laten
oplopen; ii) de kosten van het Jubileum 2013 in Maastricht binnen de
begroting te houden; iii) de landelijke en regionale bezoeken van de diverse
Kapittels in Nederland met elkaar te coördineren, zodat we toch regelmatig
de diverse Inwijdingen en Rondes kunnen blijven bijwonen en het
Opperbestuur blijft meeleven; en iv) de kosten van ons lijfblad “Het
Rozekruis” op hetzelfde niveau te houden.
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Aan de inkomstenkant moet - bij ongewijzigd beleid - de komende jaren
rekening gehouden worden met een nog verder teruglopen van de rentebaten
op de geld- en kapitaalmarkt.
De laatste jaren was de jaarlijkse aanpassing c.q. verhoging van de
ledenbijdrage altijd gekoppeld aan de Consumenten-Prijs-Index (CPI-index)
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De financiële consequenties van dit gewijzigde beleid.
Het Opperbestuur stelt op 2 juni 2012 voor om de komende drie jaar over te
gaan tot een gefaseerde verhoging van de afdracht per lid van € 17,25 in
2012 - via € 20,00 in 2013 en via € 22,50 in 2014 - naar € 25,-- in 2015 om
de naar verwachting structureel dalende rente-inkomsten tot en met 2015
zoveel mogelijk, structureel te compenseren, maar zonder enige indexering.
De kosten van ons Hoofdkapittel wil het Opperbestuur terug brengen door te
breken met de traditie om nogal wat genodigden als gast volledig vrij te
houden van kosten voor lunch, consumpties en Prinsenmaal. Hiermee zal een
begin gemaakt worden op het Hoofdkapittel van 2012. De consequenties van
dit gewijzigde beleid zullen voor iedereen merkbaar worden tijdens het
Hoofdkapittel van 2013.
In verband met het 210-jarig jubileum van de Orde in 2013 stelt het
Opperbestuur verder voor om hiervoor eenmalig een extra-bijdrage van de
Kapittels te vragen van € 2,50 per lid. Bij 1.600 leden betekent dit eenmalig
extra-inkomsten van € 4.000,--, waarmee de verwachte kosten van het
“Jubileum 2013” niet op het vermogen van de Orde zullen drukken.
Het Opperbestuur vindt het belangrijk, dat de contacten met de Kapittels op
Aruba en Curaçao en in Suriname worden onderhouden. Er wordt één maal
per drie jaar een bezoek aan één van de beide Provincies - in 2014 naar
Aruba en Curaçao en in 2017 naar Suriname - gebracht. Hiervoor gaan we
opnieuw sparen via een “Voorziening Reiskosten Provincies”. Hieraan wordt
ingaande 2012 voortaan jaarlijks een bedrag van € 1.000,-- gedoteerd.
Van jaar tot jaar zal het Opperbestuur - en vervolgens het Hoofdkapittel bezien of alle hiervoor genoemde (bezuinigings)maatregelen voldoende zijn.
De achterliggende beleidsdoelstelling van het Opperbestuur is het scheppen
van een harde, solide basis van tenminste € 300.000,-- van het vermogen.
Met zo´n fundament moet de Orde in staat zijn om haar taken uit te oefenen.
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VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE OVER HET BOEKJAAR 2011
Ondergetekenden, E. Br. H.G. Oldeman, vertegenwoordiger van het E. Kap.
“Rosa Rubra” nr. 27, E. Br. H.H. Bok, vertegenwoordiger van het E. Kap.
“d’Eglantier” nr. 28, en E. Br. T. Sterk, vertegenwoordiger van het E. Kap.
“Via Lucis” nr. 29, tezamen vormende de commissie tot het nazien van de
rekening en verantwoording van de Grootthesaurier over het jaar 2011,
verklaren hierbij:
de balans per 31 december 2011, sluitende met een vermogen van €
296.962,25 en de staat van baten en lasten over het werkjaar 2011, sluitende
met een negatief saldo van € 17.829,69 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 2011.

Zeist, 8 maart 2012,
Voor het E. Kap. “Rosa Rubra” nr. 27:
w.g.
H.G. Oldeman
Voor het E. Kap. “d’Eglantier” nr. 28:
w.g.
H.H. Bok
Voor het E. Kap. “Via Lucis” nr. 29:
w.g.
T. Sterk
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