‘HET ROZEKRUIS’ APRIL 2013

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

31 december 2012

31 december 2011

Activa:
Antiquarische Zaken
Boeken en Inventaris
Computers
Drukwerken
Regalia
Debiteuren nog te ontvangen
Effecten (nom. € 155.000,--)*
ABN-AMRO rekeningcourant
ABN-AMRO spaarrekening
Totaal der activa

€
€

8.365,00
8.381,00
637,94
7.320,00
26.800,00
12.860,56
145.708,50
0,00
110.342,35
320.415,35

€
€

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

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

€
€

319.415,35
0,00
0,00
1.000,00
0,00
320.415,35

€
€

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

* 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 wordt nu - voor een betere vergelijking van 2012
met 2011 - naast de nominale waarde van € 155.000,-- per 31.12.2012 de
nominale waarde van de effecten van € 290.615,-- per 31.12.2011 vermeld.
De post Antiquarische Zaken omvat: i) acht banden met antiquarische
boeken van € 6.000,-- (2009); ii) antieke (draag)juwelen voor de
Grootmeester van € 2.150,-- (2010); iii) een antiek diploma van € 175,-(2011) en iv) een antiek vaandel van € 40,-- (2011).
NB. in het jaarverslag 2011 zijn de acht banden met antiquarische boeken voor
een bedrag van € 8.150,-- (i.p.v. € 6.000,--) opgenomen. Na het Hoofdkapittel
2012 is het de nieuwe Grootthesaurier pas goed duidelijk geworden, dat in het
jaarverslag 2010 de aanschaf van de antieke (draag)juwelen ad € 2.150,-- reeds
was begrepen in het bedrag van € 8.150,--, dat door de vorige Grootthesaurier
nog onder de actiefpost “antiquarische boeken” in dat jaarverslag was vermeld.
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De post Boeken en Inventaris betreft 838 exemplaren van het Jubileumboek
2003 (herdruk 2012) van € 10,-- per stuk, d.w.z. € 8.380,--.
De post Computers omvat twee computers voor de Eerste resp. de Tweede
Grootkanselier aangeschaft in 2009 resp. 2011.
De post Drukwerken omvat: i) 250 diploma’s SPR+ van € 15,-- per stuk,
d.w.z. € 3.750,--; ii) 900 rituaalboekjes (versie 2008) van € 3,50 per stuk,
d.w.z. € 3.150,--; iii) 250 Statuten (versie 2007) van € 1,-- per stuk, d.w.z. €
250,--; iv) overige drukwerken (blanco briefpapier, consumptiebonnen,
kerstkaarten, etc.) van in totaal € 170,--.
De post Regalia omvat: i) 90 complete sets regalia SPR+ van € 210,-- per
stuk, d.w.z. € 18.900,--; ii) 13 complete sets regalia lid Opperbestuur van €
300,-- per stuk, d.w.z. € 3.900,--; iii) 40 borstjuwelen 33 jaar SPR+ van €
40,-- per stuk, d.w.z. € 1.600,--; iv) 10 zgn. colorettes (= halskragen)
gewezen lid Opperbestuur van € 100,-- per stuk, d.w.z. € 1.000,--; v) 20
borstjuwelen gewezen E. Mr. van € 45,-- per stuk, d.w.z. € 900,--; vi) 100
speldjes SPR+ van € 5,-- per stuk, d.w.z. € 500,--.
De post Debiteuren nog te ontvangen betreft met name alle leveranties door
de Grootkanselarij aan alle Kapittels gedurende het jaar 2012, zoals
opgenomen in de Jaarfactuur 2012 behorende bij het Certificaat van Schuld
2013 en twee vorderingen van in totaal € 1.636,56 per ultimo 2012.
Tot en met 2010 zijn de Effecten, d.w.z. obligaties van financiële
instellingen, 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 maandag 31 december 2012. Per saldo is het
verschil tussen nominale waarde en marktwaarde in het verslagjaar 2012 van
een tekort van € 38.746,10 teruggelopen naar een tekort van € 9.291,50.
Overeenkomstig het in april 2012 herziene Treasury Statuut met een zeer
defensief beleggingsbeleid (50% obligaties en 50% liquiditeiten) worden alle
uit de obligaties vrijkomende bedragen toegevoegd aan de liquide middelen.
Als gevolg van enerzijds het hiervoor beschreven herstel van de
obligatieportefeuille en anderzijds een gedetailleerde analyse van de vaste
aktiva (antiquiteiten, boeken, computers, drukwerken en regalia) is het
Vermogen van de Orde met € 22.453,10 toegenomen naar € 319.415,35.
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In het kader van het in 2010 door het Opperbestuur geformuleerde
Beleidsplan 2010-2015 zijn in 2012 betalingen van in totaal € 12.477,20
verricht, waarmee de voorgenomen digitalisering - en daarmee het via onze
website voor al onze leden toegankelijk maken van alle ritualen, de
waardevolle achtergronden van de Orde der Hoge Graden en alle ooit
verschenen jaargangen van “Het Rozekruis” sinds 1923 - is volbracht.
Nu de Voorziening Beleidsplan 2010-2015 inmiddels volledig is benut resp.
besteed, is hiermee ook de jaarlijks rekening en verantwoording door het
Opperbestuur over de besteding van deze balanspost afgerond.
De collecte tijdens het Hoofdkapittel d.d. 2 juni 2012 heeft - wederom - een
bedrag van € 300,-- opgebracht. De Orde der Hoge Graden heeft dit bedrag
verdubbeld en op 26 juni 2012 is een bedrag van € 600,-- overgemaakt naar
het Koninklijk Nederlandsch Geleidehonden Fonds (KNGF) te Amstelveen.
Per ultimo 2012 staat het bedrag van de Liefdekas op nihil.
Conform besluitvorming op het Hoofdkapittel 2012, wordt ingaande 2012
een Voorziening Reiskosten “Provincies” gevormd, waaraan voortaan
jaarlijks € 1.000,-- zal worden gedoteerd.
De post Crediteuren nog te betalen omvat alle schulden c.q. facturen, die
voor 31 december 2012 werden ontvangen (en die dus allemaal zijn betaald).
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

Uitkomst 2012

Baten:
Bijdragen via Kapittels
Inwijdingen (92 in 2012)
Rente (minus € 500,10 kosten)
Totaal der baten

Begroting 2012

Uitkomst 2011

€
€

27.479,25
1.380,00
9.947,48
38.806,73

€
€

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

€
€

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

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
€

8.710,04
1.088,80
6.534,77
1.394,45
4.172,04
1.946,50
16.091,95
831,04
1.758,48
1.000,00
841,57
44.369,64

€
€

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

€
€

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

€

-5.562,91

€

-7.150,00

€

- 17.829,69

Resultaat

De post Bijdragen via Kapittels wordt gevormd door het aantal leden per 1
januari 2012 te vermenigvuldigen met de bijdrage door de Kapittels van €
17,50 per lid, zoals opgenomen in het Certificaat van Schuld over 2012.
De post Inwijdingen wordt gevormd door het bedrag van € 15,--, dat de
Grootkanselier per diploma (inclusief verzendkosten) in rekening brengt.
De post Rente wordt voor € 9.411,25 gevormd door de couponrente op de
effecten. Verder bedragen de rentebaten op de liquide middelen € 1.036,33.
Daartegenover staan ook kosten, t.w. bewaarloon en provisies, van € 500,10.
De op het Hoofdkapittel 2012 aangekondigde maatregelen inzake het flink
terugdringen van de kosten van het Hoofdkapittel en het Opperbestuur
worden in 2012 voor het eerst goed zichtbaar. De kosten voor de
voorbereiding van het Jubileum 2013 kwamen echter hoger uit dan begroot.
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De post Contacten Europa betreft het onderhouden van broederlijke
contacten met het Grand Chapitre Français (hierna: GCF) in Frankrijk. In
2012 werden de volgende bezoeken afgelegd: i) de H.E. Br. H.G. Masselink
nam in mei deel aan de voorjaarsbijeenkomst van het GCF in Bordeaux; ii)
de Z.V.Br. H.N.J. Vögeli bezocht in juli het zgn. Hoofdkapittel van Rusland,
dat is voortgekomen uit het GCF, in Moskou; iii) de Z.E.Br. H. ter Horst nam
in november deel aan de najaarsbijeenkomst van het GCF in Lyon.
Om de kosten van de Contacten Europa in de hand te houden heeft het
Opperbestuur in november 2012 besloten om ingaande 2013 in plaats van
een vergoeding voor de onkosten het budget van € 750,-- naar € 1.500,-- te
verhogen, maar dit bedrag aan te wenden voor hoogstens vier gemaximeerde
tegemoetkomingen in de kosten en wel als volgt: i) voorjaarsbijeenkomst in
Frankrijk € 400,--; ii) najaarsbijeenkomst in Frankrijk € 400,--; iii) één
bijeenkomst in Italië € 350,--; iv) één bijeenkomst in Rusland € 350,--.
De post Grootkanselarij is nagenoeg binnen de begroting gebleven, maar de
post Huisvesting Kanselarij, die betrekking heeft op opslagruimte, die de
Grootkanselier bij zijn woning huurt, komt hoger uit, aangezien extra ruimte
moest worden gehuurd om Jubileumboeken 2003 (herdruk 2012) op te slaan.
Ons lijfblad Het Rozekruis verschijnt vanaf 2010 nog maar drie (in plaats
van vier) keer per jaar. Door de voortdurend stijgende drukwerk- en
verzendkosten neemt het besparende effect van deze - eerdere bezuinigingsmaatregel weer langzaam af.
De post Afschrijving Computers is in 2011 en 2012 onveranderd gebleven.
De post Diversen/onvoorzien omvat de bancaire meerkosten voor het
grensoverschrijdende betalingsverkeer, een jubileumbijdrage, een enkele
correctie van Jaarfactuur 2011 of Certificaat van Schuld 2012, de bijdrage
aan het KNGF van € 300,-- en de niet meer door het Beleidsplan 2010-2015
te dragen meerkosten van het digitaliseren van Het Rozekruis van € 402,20.
Conform de besluitvorming op het Hoofdkapittel 2012 wordt ingaande 2012
een Voorziening Reiskosten “Provincies” gevormd, waaraan jaarlijks €
1.000,-- zal worden gedoteerd.
De post Kosten website kwam € 341,57 hoger uit dan begroot.
Het Resultaat over 2012 is weliswaar op € 5.562,91 negatief uitgekomen,
maar het is gunstiger dan het eerder begrote resultaat van € 7.150,-- negatief.
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BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2013

Voorlopige
begroting 2014

Herziene
begroting 2013

Voorlopige
begroting 2013

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

€
€

34.400,00
1.500,00
6.000,00
41.900,00

€
€

34.400,00
1.500,00
8.000,00
43.900,00

€
€

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

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

€
€

7.000,00
0,00
7.000,00
1.500,00
4.300,00
2.400,00
16.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
42.500,00

€
€

7.000,00
7.000,00
7.000,00
1.500,00
4.300,00
2.400,00
16.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
800,00
49.500,00

€
€

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

Resultaat

€

-600,00

€

-5.600,00

€

1.950,00

Naar aanleiding van de daling van het ledenaantal van 1610 ultimo 2011 naar
1528 ultimo 2012 is de post Bijdragen via Kapittels in de Herziene
Begroting 2013 naar beneden bijgesteld. Rekening houdend met een bijdrage
van € 20,-- per lid, zoals opgenomen in het Certificaat van Schuld over 201 3
en een eenmalige bijdrage van € 2,50 per lid in verband met het 210-jarig
jubileum van de Orde in 2013 komen we met 1528 leden uit op € 34.400,--.
De post Rente zal de komende jaren structureel dalen. De posten Contacten
Europa, Huisvesting Kanselarij, Computers, Diversen en Website
worden op basis van gewijzigde inzichten verdubbeld resp. verhoogd.
Jaarlijks moet worden bezien of alle ingezette maatregelen voldoende zijn.
De achterliggende beleidsdoelstelling van het Opperbestuur is en blijft het
scheppen van een harde, solide basis met een Vermogen van minimaal €
300.000,--. Met een dergelijk fundament moet de Orde zeer wel in staat zijn
om haar taken het komende decennium tot 2023 en ook daarna uit te oefenen.
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VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE OVER HET BOEKJAAR 2012
Ondergetekenden, E. Br. H.H. Bok, vertegenwoordiger van het E. Kap.
“d’Eglantier” nr. 28, E. Br. C. Kok, vertegenwoordiger van het E. Kap. “Via
Lucis” nr. 29 en E. Br. Th. van Os, vertegenwoordiger van het E. Kap. “Het
Lichtend Kruis” nr. 30, tezamen vormende de commissie tot het nazien van
de rekening en verantwoording van de Grootthesaurier over het jaar 2012,
verklaren hierbij:
de balans per 31 december 2012, sluitende met een vermogen van €
319.415,35 en de staat van baten en lasten over het werkjaar 2012, sluitende
met een negatief saldo van € 5.562,91 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 2012.

Zeist, 14 maart 2013,
Voor het E. Kap. “d’Eglantier” nr. 28:
w.g.
H.H. Bok
Voor het E. Kap. “Via Lucis” nr. 29:
w.g.
C. Kok
Voor het E. Kap. “Het Lichtend Kruis” nr. 30:
w.g.
Th. van Os
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