Publicatie van Kapittel “Willem Frederik”, statutair gevestigd te Amsterdam
Naam van de instelling:
Vereniging “Willem Frederik” ofwel Kapittel “Willem Frederik”
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Het Kapittel staat geregistreerd onder het RSIN-nummer: 853058313
Contactgegevens:
Kapittel “Willem Frederik” , secretariaat, Ir. Romplaan 5, 1185 DK Amstelveen
Beschrijving van de doelstelling
1. Het Kapittel stelt zich ten doel de voortgezette beoefening van de regelmatige vrijmetselarij met speciale
onderkenning van de hoge waarde van de beginselen van “Geloof, Hoop en Liefde”.
2. Het Kapittel gedraagt zich hierbij naar de door de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge
Graden in Nederland, vastgestelde regelingen.
3. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door het houden van bijeenkomsten, het uitgeven van
geschriften en voorts door alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het 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 “Willem Frederik” is een van de vervolggraden na de graad van Meester-Vrijmetselaar.
Het gedachtengoed waarbinnen het Kapittel “Willem Frederik” werkt is, zich werkelijk open te stellen voor zijn
medemens. Het lid doet dit door het ondersteunen van zijn medemens door hem te helpen de (levens)weg van
vreugde en verdriet te gaan. Elk lid van het Kapittel wil mensen ook het gevoel geven dat zij 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 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.
Er wordt 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.
Daarnaast staan twee bestuursvergaderingen en één à twee regiobijeenkomsten van de dagelijkse besturen van
de Kapittels in de regio Groot Amsterdam gepland.
Het Bestuur:
Het bestuur van het Kapittel bestaat uit tenminste vier leden die door de ledenvergadering worden gekozen voor
een zittingstermijn van maximaal drie 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 Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat thans uit:
Voorzitter:

J. Spaans

Secretaris:

G.R. ter Keurs

Penningmeester:

H.P.S. Meihuizen
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Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Kapittel “Willem Frederik” 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 “Willem
Frederik” bestaat uit vrijwilligers 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
wordt geen gebruik gemaakt van andere vrijwilligers dan de leden van het Kapittel “Willem Frederik” of andere
Kapittels. Er worden derhalve zowel aan de bestuurders als aan vrijwilligers van het Kapittel geen beloningen
of vergoedingen uitgekeerd anders dan de werkelijk gemaakte kosten.
Het bestuur van Kapittel “Willem Frederik” 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.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
werkjaar 2012 ( 1 januari – 31 december )
De belangrijkste werkzaamheden in het Kapittel bestaan uit het inwijden van nieuwe leden. Inwijdingen
vonden dit werkjaar plaats op 14 april en 17 november. Met een aantal Meester-Vrijmetselaren zijn
gesprekken gevoerd die er toe geleid hebben dat zij zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap van het
Kapittel. Hun inwijding zal, naar verwachting, plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2013
Het bestuur was vertegenwoordigd bij het overleg van de regio Groot Amsterdam op 7 mei en 22 oktober
alsmede bij het Hoofdkapittel, gehouden op 2 juni 2012
Het bestuur kwam bijeen op 2 oktober.
Financiële verantwoording over het boekjaar 2012 ( 1 januari – 31 december )

Balans
Activa
Regalia Project
Vorderingen

31-12-12

31-12-11
0
0

500
0

0

500

Liquide middelen
Beleggingen

5.763
14.192

6.243
12.978

totalen

19.955

19.721

31-08-12
14.455
5.500
0

31-12-11
14.221
5.500
0

19.955

19.721

Passiva
Kapitaal
Voorziening
Crediteuren

2

Staat van baten en lasten
31-12-12
Ontvangsten
Bijdragen
Rente

Uitgaven
Afdracht aan de Orde
Huur ruimten voor
Bijeenkomsten
Regalia kosten
Maaltijden
Algemene kosten
Bankkosten

totalen

31-12-11

1.000
681

1.227
461

1.681

1.688

395
870

382
630

229
407
181
80

0
286
84
67

2.162

1.449

./.480

239

Toelichting:
Balans
Ons vermogen blijft nagenoeg gelijk. Het heeft ons tot dusverre in staat
verhogen.

gesteld de contributie niet te

Vorderingen: Gezien de onzekere inkomens situatie bij enkele leden zijn de nog uitstaande vorderingen niet
geactiveerd. Alleen de daadwerkelijke inkomsten zijn verantwoord in de exploitatie .
Voorziening: De liefdeskas is dit jaar intact gebleven.
Staat van baten en lasten
Bijdragen: Betreft inkomsten van het Kapittel bestaande uit: contributies, inwijdingsgelden, vrijwillige
bijdragen, schenkingen, renten, erfstellingen of andere toevallige baten. De lagere contributie van dit jaar
konden worden opgevangen door een toename uit de renten.
Afdrachten aan de Orde: Betreft een bedrag dat jaarlijks aan Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel
der Hoge Graden in Nederland moet worden afgedragen.
Huur voor ruimten: Betreft bedragen die zijn betaald voor het gebruik van ruimten in de Logegebouwen te
Haarlem en Amstelveen. In verband met de renovatie van het Logegebouw te Amsterdam moest uitgeweken
worden naar twee andere locaties hetgeen kostenverhogend werkte.
Regalia kosten: Betreft kosten die zijn gemaakt voor de regalia en literatuur die aan de kandidaat worden
overhandigd bij zijn inwijding.
Maaltijden: Betreft kosten die zijn gemaakt voor de gezamenlijke maaltijden aansluitend op de inwijding van
de kandidaat.
Algemene kosten: Betreft diverse kosten van het bestuur uit hoofde van hun bestuursfunctie.
Bankkosten: betreft de kosten voor reguliere bank handelingen.
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