Publicatie van Loge “Verlichting”, statutair gevestigd te Hoofddorp
Naam van de instelling:
Vereniging “Verlichting”
De Loge staat geregistreerd onder het KvK-nummer: 75793652
RSIN/fiscaal nummer ANBI 860398602
Contactgegevens:
Loge “Verlichting” , secretariaat, Sparrenlaan 12, 3723 XM Bilthoven
Beschrijving van de doelstelling
Artikel 2. (statuten)
1. De Loge stelt zich ten doel de voortgezette beoefening van de regelmatige
Vrijmetselarij;
2. Het gedraagt zich hierbij overeenkomstig de werkwijze en riten van de orde en met
inachtneming van de regels te de in aanzien door de orde uitgevaardigd
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Loge is een inwijdingsgenootschap, dat werkt onder auspiciën van de Orde van
Vrijmetselaren in Nederland. De Loge gaat uit van dezelfde maçonnieke grondslag en
principes, waaronder het zelfstandig zoeken naar waarheid in het leven.
Het gedachtegoed waarbinnen de Loge “Verlichting” werkt is, is het streven naar een beter
mens worden en daarmee te komen tot een betere wereld mede door het uitdragen van de
liefde van mens tot mens. Om dit te verwezenlijken wordt ernaar gestreefd jaarlijks twee tot
drie nieuwe leden in de Loge in te wijden. Voorts worden van tijd tot tijd bijeenkomsten
belegd waarbij een lid van de Loge dan wel van een andere Loge een voordracht houdt over
een relevant onderwerp.
Het Bestuur:
Het bestuur van de Loge bestaat zoals in de statuten is vermeld formeel uit tenminste zeven
leden die door de ledenvergadering worden gekozen voor een zittingstermijn van twee 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. De Loge wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat thans (per 1 juni 2022) uit:
Voorzitter: S.J.J. Bijvoets
Secretaris: P.A. van der Tol
Penningmeester: P.A. Ijgosse
Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Loge “Verlichting” is in overeenstemming met de kaders van het
door de belastingdienst voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) beschreven
beloningsbeleid. Wij verwijzen naar de desbetreffende pagina's op de website van de
belastingdienst in Nederland. Het bestuur van Loge “Verlichting” bestaat uit leden die zoveel als nodig- de tijd die zij voor de Loge gereserveerd hebben, besteden aan de
voortgang van de specifieke maçonnieke werkzaamheden die hierbij behoren. Er worden
derhalve zowel aan bestuurders als aan leden van de Loge geen beloningen of
vergoedingen uitgekeerd anders dan de werkelijk gemaakte onkosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten werkjaar 2021 (1 jan – 31 dec)
De belangrijkste werkzaamheden in de Loge bestaan uit het inwijden van nieuwe leden. In
het werkjaar 2021 zijn 4 nieuwe leden ingewijd. Het totaal aantal leden ultimo 2021 bedraagt
leden: 25, buitenleden: 33. De verwachting is dat in 2022 minimaal vier nieuwe leden
ingewijd kunnen worden en twee herintredende broeders. Het (Dagelijks) Bestuur kwam in
2021 vier keer bijeen. Het bestuur was vertegenwoordigd bij het Grootoosten, de algemene
vergadering van het Orde hoofdbestuur, in juli 2021.
Financiële verantwoording over het boekjaar 2021 ( 1 januari – 31 december )
Balans per 31/12/2021
BALANS
2020

BALANS
2021

ACTIVA

ING betaalrekening saldo einde jaar
ING spaarrekening saldo einde jaar
ING LK saldo einde jaar

€ 6.878
€0
€ 426

€ 1.925
€ 2.360
€ 1.655

Geldkist Bar tbv loge avonden
Geldkist Thesaurier tbv open loges
Totaal kapitaal

€ 65
€ 80
€ 7.449

€ 85
€ 40
€ 6.065

totaal voorraden

€ 1.850
€ 1.850

€ 2.392
€ 2.392

Voorraden diverse reg
Debiteuren
totaal debiteuren
Totaal activa

€0
€ 9.724

€ 8.457

€0
€ 9.281

€ 6.878
€ -351

€ -4.900
€ -295
€ -5.195

€0

€ 2.000
€ 426
€ 2.426

€ 1.655
€ 1.655

€ 3.212

€ 275

€ 9.724

€ 8.457

PASSIVA

Saldo Kapitaal begin boekjaar
Saldo Resultaten Rekening 2021
Crediteuren oprichtingskosten bestuursleden
Vooruitontvangen contributies
totaal Crediteuren
Voorziening 1e Lustrum 2026
Voorziening LK
totaal Voorzieningen
Kapitaal "eigen reserve" Loge
Totaal passiva
Deze balans is in de afgelopen ALV op 25 mei 2022 goedgekeurd.

Toelichting op de balans
1. Voorraad: dit betreffen regalia en werkplaats attributen die voor de arbeid zijn aangeschaft.
2. Het eigen vermogen is opgebouwd uit het saldo van de resultatenrekening, minus voorzieningen.

