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Beschrijving van de doelstelling
(uittreksel tekst overeenkomstig de statuten van de vereniging)
Artikel 2.1. Het kapittel stelt zich ten doel de voortgezette beoefening van de idealen en de
beginselen van de regelmatige Vrijmetselarij.
Artikel 2.2. Het gedraagt zich hierbij naar de door de Hoge Graden vastgestelde regelingen, voor
zover deze van maçonnieke aard zijn.
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
het GON erkende buitenlandse maçonnieke Grootmacht. Het Kapittel “L’Union Royale” is een van de
vervolggraden na de graad van Meester - Vrijmetselaar.

Het gedachtegoed waarbinnen het Kapittel “L’Union Royale” werkt 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 kunnen 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 dienste 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 zullen wederom potentiële nieuwe leden binnen de groep van
Meester-Vrijmetselaars worden benaderd. Met hen wordt in gesprek gegaan om het bijzondere en
Kenmerkende gedachtegoed uit te dragen. Zo hij dit wenst wordt de Meester-Vrijmetselaar
vervolgens in het Kapittel ontvangen en in het broederlijk verband van het Kapittel opgenomen.
Verwacht wordt dat jaarlijks drie nieuwe leden ontvangen zullen worden.
Eind april staat een ledenvergadering met een voordracht over een relevant onderwerp op de
agenda.
Daarnaast staan twee bestuursvergaderingen en een regiobijeenkomst van de dagelijkse Besturen
van de Kapittels gepland.
Het Bestuur
Het bestuur van het Kapittel bestaat uit tenminste zeven leden die door de ledenvergadering worden
gekozen voor een zittingstermijn van tenminste één 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:

H.J.J. Kerkkamp

Secretaris:

R.M. van Haastert

Penningmeester:

A.W. Plat

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Kapittel “L’Union Royale” 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 “L’Union Royale” bestaat uit vrijwilligers die - zoveel als nodig - tijd die zij
voor het Kapittel gereserveerd hebben, 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 “L’Union Royale” of andere Kapittels. Er worden derhalve zowel aan de
bestuurders als aan vrijwilligers van het Kapittel geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd.
Het bestuur van Kapittel “L’Union Royale” stelt zich ten doel om zo min mogelijk aan overhead te
besteden. Om die reden wordt nauw samengewerkt met de andere 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 het staat het eenieder vrij aan het Kapittel
gepast te doneren.

