Publicatie van Kapittel “Le Profond Silence”, statutair gevestigd te Deventer

Naam van de instelling:
Kapittel “Le Profond Silence”

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Het Kapittel staat geregistreerd onder het RISN-nummer: 802013697
Contactgegevens:
Kapittel “Le Profond Silence”, secretariaat
Groenewold 252
7414 CZ Deventer
Beschrijving van de doelstelling:
Artikel 2.1
Het Kapittel stelt zich ten doel de voortgezette beoefening van de regelmatige Vrijmetselarij.
Artikel 2.2
Het Kapittel gedraagt zich hierbij naar de door de Orde vastgestelde regelingen.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Een Kapittel is een inwijdingsgenootschap dat immer werkt onder auspiciën van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland. Een Kapittel gaat uit van
dezelfde maçonnieke grondslag en principes, waaronder het zelfstandig zoeken naar waarheid in het
leven. Alle leden zijn Meester-Vrijmetselaar en lid van een regelmatige Loge, ressorterend onder de
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (GON) dan wel onder een door de
GON erkende buitenlandse maçonnieke Grootmacht. Het Kapittel “Le Profond Silence” is een van de
vervolgpaden na de graad van Meester-Vrijmetselaar.
Het gedachtegoed waarbinnen het Kapittel “Le Profond Silence” is, zich werkelijk open te stellen voor
zijn medemens. Het lid doet dit door het ondersteunen van zijn medemens om hem te helpen de
(levens)weg van vreugde en verdriet te gaan. Elk lid van het Kapittel wil mensen ook het gevoel geven
dat ze niet alleen zijn, maar dat mensen samen op de wereld zijn om elkaar te steunen.
Om deze zaken uit te dragen worden voortdurend nieuwe leden ontvangen. In een dergelijke
bijeenkomst wordt het nieuwe lid – en worden de andere leden daar opnieuw – gewezen op de
bijzondere symbolen en werktuigen die de leden ten diensten staan om dit doel te proberen te
bereiken. Verder wordt gewerkt aan het aanhouden en verstevigen van de onderlinge band van de
leden. Na elke bijeenkomst wordt een gezamenlijke maaltijd gebruikt om de onderlinge band extra te
verstevigen.
Voor het werkjaar 2013-2014 (en volgende werkjaren) zullen wederom potentiële nieuwe leden binnen
de groep van Meester-Vrijmetselaren worden benaderd. Met hen wordt in gesprek gegaan om het
bijzondere en kenmerkende gedachtegoed uit te dragen. Zo hij dit wenst wordt de MeesterVrijmetselaar vervolgens in het Kapittel ontvangen en in het broederlijke verband van het Kapittel
opgenomen.
Verwacht wordt dat jaarlijks drie nieuwe leden ontvangen zullen worden. In principe komt het Kapittel
“Le Profond Silence” op de derde zaterdag van de maand bijeen en wel in de maanden oktober,
november, januari, februari, maart, april en mei. Op genoemde momenten worden nieuwe leden
“verheven”. Indien geen nieuw lid wordt ontvangen wordt, vindt er een z.g. Ronde plaats waarin naar

aanleiding van de voordracht van een lid van het Kapittel/de Orde de aanwezigen de
gelegenheid wordt geboden hun spirituele zoektocht middels verdieping en reflectie te
completeren. In de Ronde van januari is bovendien de algemene ledenvergadering gepland.
Daarnaast staan voorafgaand aan elke bijeenkomst bestuursvergaderingen en een
regiobijeenkomst van de dagelijkse besturen van de Kapittels in de regio gepland.

Het Bestuur:
Het bestuur van het Kapittel bestaat uit tenminste zeven leden die door de ledenvergadering worden
gekozen voor een zittingstermijn van tenminste twee jaar. De bestuurssamenstelling, de wijze van
verkiezing en van 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 de voorzitter.
Het Dagelijks Bestuur bestaat thans uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

De heer D. Beltman
De heer G.J. Grondel
De heer R.R.P. Veldman

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van Kapittel “Le Profond Silence” 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 “Le Profond Silence” bestaat uit vrijwilligers die - voor als nodig – tijd die zij voor
het Kapittel hebben gereserveerd, besteden aan de voortgang van de specifieke maçonnieke
werkzaamheden die tot deze graad behoren. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere vrijwilligers
dan de leden van het Kapittel “Le Profond Silence” of andere Kapittels. Er worden derhalve zowel aan
de bestuurders als aan de vrijwilligers van het Kapittel geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd
dan de werkelijk gemaakte kosten.
Het bestuur van Kapittel “Le Profonf Silence” stelt zich ten doel om zo min mogelijk aan overhead te
besteden. Om die reden wordt nauw samengewerkt met de ander Kapittels en Loges in de regio.
Fondsen worden d.m.v. de jaarlijkse door de leden af te dragen contributie en een bijdrage bij
aanvang van het lidmaatschap, verworven. Daarnaast staat het eenieder vrij aan het Kapittel gepast
te doneren.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Werkjaar 2012 – 2013
De bijeenkomsten staan beurtelings in het teken van het ontvangen van nieuwe leden en het luisteren
en reageren op voordrachten, conform het beleidsplan.
Gedurende dit werkjaar, dat loopt van september tot juni , zijn 4 nieuwe leden ontvangen en wel op
20-10-2012, 16-02-2013, 16-03-2013 en 25-05-2013; voordrachten vonden plaats op 17-11-2012 en
20-04-2013. De algemene ledenvergadering vond plaats op 19-01-2013.
Het bestuur vergaderde op 15-09-2012 en op de bovengenoemde data.
Het bestuur nam deel aan het jaarlijkse Regio-overleg Oost op 19-04-2013.

Financiële verantwoording over het boekjaar 2012 ( 1 januari – 31 december )

Resultatenrekening 2012
grootboeknr.

begroting
2011

rekening
2011

rekening
2012

baten
7100

contributie

4.192

3.971

3.628

7300

entreegelden

750

300

450

8100

prinsenmalen

2.200

1.380

1.620

9000

rente

60

92

0

9100

diversen

0

0

totalen:

7.202

5.743

5.698

lasten

1000

kosten kanselarij

200

166

50

2000

prinsenmalen

3.740

2.368

2.863

3000
3000
3100

zaalhuur Deventer

657

775

569

zaalhuur Zwolle

65

65

65

4000

afdracht hoofdkapittel (C.v.Schuld)

955

955

914

4100

regalia, diploma's e.d.

200

200

670

5200

bestuurskosten

250

396

450

5300

charitas

0

0

0

6000

diversen

300

670

549

6100

afschrijving contributie/prinsenmalen

400

140

891

betalings/afrondingsverschil:

0

0

0

resultaat

435

8

-1.324

totalen:

7.202

5.743

5.697

activa

1/1

31/12

liquide middelen:

rekening courant :

568

2407

kas:

150

150

spaarrekening ING:

5000

3084

passiva

1/1

eigen vermogen 31-12-201

6.179

vooruitbetaalde contributie :

467

vooruitbetaalde prinsenmalen:

0

kortlopende schulden:

65

31/12

debiteuren:

achterstallige contributie

914

achterstallige prinsenmalen :

80

achterstallige entreegelden:

0

6712

6.712

Toelichting:
Balans
Geen posten die verdere toelichting behoeven
Staat van baten en lasten
Rekeningen 8100/4000 horen bij elkaar: enerzijds de ontvangen gelden van de broeders prinsen, anderzijds de
facturen van het restaurant.
Overige posten behoeven geen toelichting.

