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Venlo, 11 maart 2019 

 
 
 
Waarde Zusters en Broeders, 

 
Voor u ligt de balans en het exploitatie- overzicht van de “Vereniging van Leden van de Lazarus 
Orde” over het boekjaar 2018 alsook de begroting voor 2019. Tevens bijgevoegd een korte 
toelichting, daar waar nodig, op de getoonde cijfers.  
 
De opbouw is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Voor de stichting SLNL wordt, op 
verzoek van de accountant, per 2018 gebruik gemaakt van een boekhoudprogramma met als doel 

de financiële verslaglegging te professionaliseren, tijdsbelasting te reduceren en tevens fouten te 
voorkomen. De vereniging kan hierdoor meeliften op het pakket. In het jaar 2019 worden hiervoor 
kosten (12,10 EUR per maand) doorbelast. 
 
In 2018 is, voor het eerst sinds 2012, een positief exploitatieresultaat van 1.502,79 EUR 
gerealiseerd. Dit is tot stand gekomen door een strakkere sturing op de kosten.  
 

Per 31-12-2018 staat nog een bedrag van 6.733 euro aan schulden (crediteuren) open, waaronder 
de donatie aan SLNL van 4.850 EUR over 2018. 
 
In 2018 hebben wij 2 nieuwe leden (mevrouw de Schutter en de heer Langerhuizen) mogen 

verwelkomen. 2 leden hebben het lidmaatschap opgezegd (de heren Kaltenbrunner en Visser). Eén 
lid is helaas overleden. Daarnaast staan twee leden op de ‘schaduwlijst’.  

 
In 2018 hebben geen aflossingen plaatsgevonden door de Commanderij in Costa Rica en de 
Vrienden. 
 
De evenementen kampen nog steeds met onder-financiering. Gezien het positieve 
exploitatieresultaat wordt dit als acceptabel beschouwd. De spirituele dag heeft een plus 
opgeleverd (met de donatie aan SLNL break-even), hoewel dit jaarlijks ook het kleinste evenement 

is. De kosten van de Ridderdagen waren relatief goed (115%). Een goede korting was afgesproken 
met Hotel Des Indes. Standaard wordt ook een deel van de kosten gedekt door de vereniging. 
Aandachtspunt blijft om dekkende kostprijsberekeningen, in afstemming met de Schatmeester, te 
maken, waarbij eventueel gepland kan worden afgeweken. 
 
Het bestuur heeft de charitatieve bijdragen (5.100 EUR exclusief collectes) in het bijzonder voor de 
Travelling Doctors (project Flores) alsook het kleinschaliger busproject.  

 

De financiële rapportage is gecontroleerd door de kascommissie, in de personen van Zuster Wolfs-
Cobben en Broeder Vermeeren.  
 
 
Met broederlijke groet, 

 
Evert Aarts, Schatmeester 



TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT 
 
Kosten 

• De administratie, bank- en bestuurskosten en kosten website bedragen samen: 1039,05 

EUR. 
 

• De post accountant- en advieskosten betreft 1.016,40 EUR. Dit zijn twee eenmalige cases 

voor advies aangevraagd door een lid en het Kapittel. 
 

• Circa 50% van de reiskosten (500 EUR) van de reis naar de Investituur in Costa Rica van 
een van onze leden is bekostigd door de vereniging. 
 

• De kosten van de jaarlijkse bijeenkomsten zijn hoger dan de opbrengsten. Door een 

strakker financieel beleid is de overschrijding beperkt tot 1.100 EUR. De kosten per 
evenement volgen onderstaand:  
 

 
 

Oorzaken zijn in veel gevallen de beperkte participatie, onvolledige kostprijsberekeningen, 
dure locaties of gasten welke vrijgesteld worden van kosten.  
 

• Voor 1.208,90 EUR zijn regalia en een mozetta aangeschaft. De Passage fees betroffen 
1.600 EUR: 
 

o 1x BLJ - SBLJ  250 EUR; 
o 1x SBLJ - KLJ  400 EUR; 
o 2x  SSLJ - DLJ  800 EUR; 
o 1x CHLJ - SChLJ  150 EUR. 

 
• De afdracht contributies aan de Internationale Orde resulteerde in 3.800 euro en is in 2018 

onveranderd op 100 euro per lid blijven staan. Een aantal leden is als niet meer actief 

opgegeven. Het aantal actieve leden zal einde jaar ca. 37 bedragen. 
 

• De algemene kosten bestaan uit grafische werk en fotografie: 1397,55 EUR. 

 
• De opgebouwde reserve bedraagt 5.663.50 euro. Dit bedrag wordt in 2018 overgemaakt, 

zodra de liquiditeitspositie weer is verbeterd. 
 

Opbrengsten 
• De totale opbrengsten in 2018 zijn 25.522,90 EUR, waarvan 3.955 EUR (verkopen nul, 

(balans: debiteuren)) openstaand per jaareind. 
 

• De contributies en charitatieve bijdragen (13.075 EUR) liggen in lijn met 2017. De 
betaaldiscipline gaat met kleine beetjes vooruit. Ook dit jaar heeft een achterstallige 

betaling plaatsgevonden. Helaas is het niet gelukt alle contributies over 2018 volledig in 
het jaar te innen.  
 

• De totale opbrengsten voor de vier evenementen: ALV, Spirituele dag, Ridderdagen en 
Lazarusdag zijn samen: 6.732,50 EUR. 
 

• De opbrengst voor de passage fee is 682,00 EUR en mantels 684,90 EUR. Het overige deel 

(passage fees, regalia en mantels) is geboekt onder verkopen nul (balans: debiteuren), 
maar is kostendekkend. 

 
• In het afgelopen boekjaar zijn er 2 nieuwe leden toegetreden en 5 promoties doorgevoerd.  

 
• Diverse contributies, charitatieve bijdragen en overige vorderingen zijn oninbaar. Vandaar 

dat in 2018 1.350 EUR is afgeboekt. Na de afboeking staat een “nog te ontvangen bedrag” 

van circa 1.640 EUR open aan charitatieve bijdragen en contributies. Voor 2018 bedraagt 
het openstaande deel 800 EUR (geboekt op de post verkopen nul/balans: debiteuren). 
 

  

4329 Kosten ALV 1.433,13 122%

4330 Kosten Spirituele dag 249,83 59%

4331 Kosten Ridderdagen 5.405,00 115%

4332 Kosten Lazarusdag 706,75 168%



TOELICHTING BALANS 
 

• De nog te ontvangen bedragen betreffen 
o Debiteuren:       3.995 EUR 

o Nog te ontvangen contributies     1.110 EUR 
o Nog te ontvangen charitatieve bijdragen  530 EUR 
o Nog te ontvangen diverse vorderingen (collecte) 308,50 EUR 

 
De betaaldiscipline is relatief goed. Er is een absolute verbetering onder de actieve leden. 
Er blijven uitzonderingen bestaan. Diverse jaren hebben afboekingen plaatsgevonden in 
verband met oninbare bedragen. De verwachting is dat dit in 2019 niet of beperkt hoeft 
plaats te vinden. 
 

• De totale creditpositie op de rekeningen per ultimo bedraagt 4.822 EUR. De 
liquiditeitspositie is in de afgelopen jaren sterk teruggelopen vanwege de vele speciale 
activiteiten en uitgaven in 2015, zoals oa de reis- en verblijfkosten van onze delegatie naar 
CR, de aanschaf van vele mantels en regalia alsook de tijdelijk verstrekte leningen aan de 
Vrienden en de Commanderij CR. Ook in 2019 zijn deze contributies weer hard nodig om 
de liquiditeitspositie van de vereniging te verbeteren.  
 

• In 2015 zijn 2 kortstondige leningen verstrekt nl een aan de Stichting welke per 2017 

100% is afgelost. In 2017 is ook een nieuwe lening aangegaan, zodat de Vrienden diverse 
accessoires konden aankopen, om deze vervolgens weer te verkopen. De andere lening 
betreft die aan de Commanderij van CR. De heer Herpers en Kampen Jr. hebben acties 
uitgezet om afspraken te maken ten aanzien van de terugbetaling. Naar verwachting wordt 
in 2019 gestart beide leningen verder af te lossen. 

 

• De eigen vermogenspositie is door de negatieve exploitatieresultaten in de afgelopen jaren 
afgenomen naar 14.602 euro (1-1-2018). Door het positieve exploitatieresultaat van 2018 
(1.502,79 EUR) neemt de eigen vermogenspositie toe naar 16.104,79 EUR (1-1-2019).  

 
• Voor wat betreft het charitatieve reserve is het beleid van het Kapittel om deze jaarlijks te 

voldoen aan SLNL. In 2018 is de donatie van 2017 overgeboekt. Op de balans staat de 

donatie over 2018, welke in kwartaal 1 2019 wordt betaald. 
 

• Onder de post “diverse schulden” staan per de ultimo nog diverse bedragen open: 
 

o Advieskosten      635,25 EUR 

o Donatie SLNL (Spirituele dag)    170,00 EUR 
o Donaties SLNL Collectes    393,50 EUR 

o Lazarusdag      700,00 euro 
 
Per kwartaal 1 2019 worden deze bedragen voldaan. 

 
  



TOELICHTING BEGROTING 2019 
 

 
 

• Kosten zijn gebaseerd op 2018. Advieskosten zijn gereduceerd naar 25%. Kosten 
Evenementen zijn naar boven afgerond. 
 

• Kosten Internationale zijn, van 100 naar 120 EUR, met 20 EUR per persoon 
toegenomen en komen daarmee op 4.440 EUR. 

 
• De opbrengsten van de evenementen (ALV, Ridderdagen en Spirituele dag en 

Lazarusdag) zijn begroot op 90%. 
 

• Kosten/opbrengsten regalia, mantels, passagefees zijn dekkend. 
 
• Contributies zijn begroot op 500 EUR per lid, met als doel de toename van de kosten 

aan de Internationale te dekken, alsook de liquiditeitspositie van de vereniging te 
verbeteren. 

 
• Dit betreft een toename van 50 EUR per lid. Dit resulteert jaarlijks in een beter 

resultaat van 30 * 37 EUR = 1.100 EUR en tevens een dekking van de extra kosten 

van de Internationaal (740 EUR). Graag advies van de Kascommissie. 
 
• Donatie SLNL = 37 *150 EUR, plus 300 EUR donatie = 5.850 EUR. 


