Militaire en Hospitaal Orde van St. Lazarus van Jerusalem
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Grootprioraat der Nederlanden

Venlo, 15 maart 2021
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 2020 alsook de begroting voor 2021. Tevens bijgevoegd een korte
toelichting, daar waar nodig, op de getoonde cijfers.
2020 stond helaas in het teken van Corona en tevens hebben de interne perikelen negatieve
impact gehad. Enerzijds op de sfeer, anderzijds door het vertrek van diverse leden. Enkelen
daarvan zeiden in 2020 en anderen in 2021 het lidmaatschap op. 2020 is helaas een jaar dat we
snel willen vergeten.
Financieel mogen we tevreden zijn. Helaas vonden er weinig evenementen plaats. De positieve lijn
qua rendement, liquiditeit en eigen vermogen zet door. Waar in 2018 het exploitatieresultaat
eindigde op 1.503 EUR en in 2019 op 4.229 EUR betreft het resultaat van 2020: 5.047 EUR.
Per 31-12-2020 zijn de schulden gereduceerd tot nihil. In lijn met 2018 en 2019 heeft ook dit jaar
in het lopende jaar de donatie aan onze stichting SLNL plaatsgevonden.
Doordat de Ridderdagen niet hebben plaatsgevonden zijn geen nieuwe leden toegetreden. 5 leden
stonden gepland om toe te treden tot de Orde. Twee leden staan op de ‘schaduwlijst’. Helaas kwam
een zeer gewaardeerd lid te overlijden. 8 leden hebben het lidmaatschap opgezegd. Conform de
statuten en op basis van het moment van opzegging betekent dit 5 leden per 1 januari 2021 en 3
leden per 1 januari 2022.
In 2020 loste de Commanderij in Costa Rica 388 EUR af. Het restsaldo op de balans is daarmee
135 EUR. Dit heeft met een eerdere correctie te maken in een fase waarin de contacten moeizaam
tot stand kwamen. De resterende officiële verplichting betreft: 1.936 EUR.
De geringe evenementen zijn overall kostendekkend. Dit beschouwen we als positief. De betere
positie biedt ruimte om algemene kosten zoals de kerk, liturgie en/of organist tijdens de
Ridderdagen door de Orde te financieren. Discipline blijft wenselijk om het eigen vermogen en de
liquiditeitspositie structureel te gezond te houden. Vandaar dat de Schatmeester ook blijft
benadrukken dat leden continu afstemming over financiën zoeken met de Schatmeester, waarbij
verplichtingen alleen kunnen worden aangegaan door de bestuurders, zoals ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel.
Het bestuur stelt de charitatieve bijdrage (5.100 EUR) ter beschikking in het bijzonder aan de
Travelling Doctors (project Flores). Daarbij mag dit bedrag gespendeerd worden aan reis- en
verblijfkosten van de projectleider, zodat overige (externe) donaties aan SLNL volledig ten gunste
zijn aan directe projectinvesteringen. Als Schatmeester roep ik de leden van de Orde om nade
Corona-pandemie additionele activiteiten te organiseren om deze reis- en verblijfkosten te
financieren, zodat de charitatieve bijdrage van de Orde volledig gealloceerd kan worden aan directe
projectenkosten waarmee wij impact kunnen maken in de samenleving.
De financiële rapportage is gecontroleerd door de kascommissie, in de personen van Zusters WolfsCobben en Bakker-Verhoef.
Met broederlijke groet,
Evert Aarts MSc KLJ, Schatmeester

TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT

V&W - Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem
Nummer Omschrijving

Debet (W&V)

Credit (W&V)

8.040 Contributies

0

17.130

8.051 Opbrengsten Spirituele dag

0

650

8.057 Opbrengsten Collecte

0

146

8.058 Opbrengsten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden

0

420

1.000

0

4.325 Administratiekosten

675

0

4.326 Bankkosten

199

0

4.327 Bestuurskosten

379

0

4.329 Kosten ALV

376

0

4.330 Kosten Spirituele dag
4.333 Kosten Regalia

529

0

0

1.337

5.400

0

Opbrengsten 2020
4.323 Dotatie dubieuze debiteuren

4.336 Internationale Bijdrage
4.337 Juridische kosten

18.346

0

291

4.338 Kosten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden

813

0

4.500 Algemene kosten

455

0

5.100

0

7.500 Donaties SLNL
Kosten 2020
Resultaat
Totaal generaal

1.628
0

14.926

19.974

5.047

0

19.974

19.974

Opbrengsten
De contributie inkomsten betreffen 17.130 EUR. De opbrengsten van de evenementen (Spirituele
dag en bijeenkomsten van de Zuiderlijke Nederlanden) waren opgeteld 1.070 EUR. Het bedrag aan
collecte bedroeg 146 EUR. Het saldo van de opbrengsten in 2020 is daarmee 18.346 EUR.
Kosten
Onderstaand worden de grootboekrekeningen van de kosten behandeld. Evenementen worden
separaat behandeld, zodat de kosten en opbrengsten ‘gematcht’ worden.
4323 Dotatie dubieuze debiteuren
Per 2020 is de grootboekrekening dubieuze debiteuren opgenomen. Om de impact van eventueel
niet betalende leden in het betreffende jaar te laten vallen. De dotatie wordt jaarlijks per jaareind
bepaald. Op de balans volgt een voorziening (1310).
4325 Administratiekosten
De administratiekosten bestaan uit 675 EUR aan portokosten, enveloppen voor verzending van
bijvoorbeeld het Kerstbulletin, het grafisch werk en als laatste de kosten van het boekhoudpakket
dat gebruik wordt voor de financiële administratie. Deze laatste kosten zijn een 50% doorbelasting
vanuit SLNL.
4326 Bankosten
De bankkosten à 199 EUR zijn de maandelijkse kosten van circa 17 EUR van de Rabobank o.a. ook
voor de digitale koppeling met het boekhoudpakket.
4327 Bestuurskosten
De post bestuurskosten (379 EUR) is slechts de uitgave voor de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering van de Grootprior, Kanselier en de Schatmeester.
4329 ALV
In 2020 vond een ingelaste ledenvergadering plaats in het NH Koningshof. De kosten hiervan
waren: 376 EUR. Hier stonden geen opbrengsten tegenover.

4333 Kosten Regalia
Voor regalia was nog een voorziening opgenomen voor te verwachten kosten. Er zijn geen kosten
geïnd, vandaar dat deze post vrijvalt. Regalia zijn wel aangeschaft, maar in voorraad op de balans
geplaatst. Dus geen impact op de verlies en winst.
4336 Internationale bijdrage
De Internationale bijdrage bedroeg in 2020: 5.400 EUR.
4337 Juridische kosten
Rekening werd gehouden met een kleine naheffing van de juridische kosten rondom de case van
Zwitserland. Deze is niet gekomen. Vandaar dat de voorziening vrijvalt.
4500 Algemene kosten
De algemene kosten à raison 455 EUR bestaan uit, de bijeenkomst voor de postulanten, een
cadeaubon voor de ontwikkelaar van de website van de Orde en SLNL en de kosten voor de hosting
van de website.
7500 Donatie SLNL
Net als in 2019 valt de donatie aan SLNL in het lopende boekjaar. Dit betreft een bedrag van 5.100
EUR.
Evenementen
De evenementen zijn in totaliteit kostendekkend. Na de jaarafsluiting blijkt een dubbele betaling te
hebben plaatsgevonden. Hier is over gecommuniceerd. De verwachting is dat dit gecorrigeerd
wordt in 2021.
Spirituele dag
8051 Opbrengsten Spirituele dag
4330 Kosten Spirituele dag

650,00 EUR
529,00 EUR

Positief resultaat: 131 EUR
Bijeenkomst Zuidelijke Nederlanden
8053 Opbrengsten Zuiderlijke Nederlanden
4332 Kosten Zuiderlijke Nederlanden
Helaas dubbele betaling (correctie in 2021)

420,00 EUR
813,75 EUR
- 312,50 EUR

Negatief resultaat: -/-81,25 EUR
Ook buiten de exploitatie worden jaarlijks door leden individueel giften gedaan met als doel de
Orde van Saint Lazare te steunen. Aan twee leden heeft de Schatmeester daarvoor ten aanzien van
het boek- en fiscaaljaar 2020 een bevestiging per brief gestuurd:
•
•

Z.E. Chev. Dr. M.J.H.M. Herpers GCLJ, GOMLJ, d.d. 09-02-2021: 1.849,22 EUR
M.F.J. Verheijen-Blomme SLJ, d.d. 12-02-2021: 2.072,00

TOELICHTING BALANS

Kolommenbalans - Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem
Nummer

Omschrijving

Debet (Balans)

600 Eigen Vermogen

22.484

1100 Bank

8.799

1300 Debiteuren

1.500

1304 Lening (Vrienden en Costarica)

135

1310 Voorziening dubieuze debiteuren
2300 Overlopende Vorderingen

1.000
800

2301 Overlopende schulden
3000 Voorraad Regalia en Mantels
Totaal

Credit (Balans)

17
12.536
23.635

23.635

600 Eigen Vermogen
Het eigen vermogen (31-12-2019: 20.334 EUR) is toegenomen tot een bedrag van 22.484 EUR per
31-12-20.

1100 Bank
Het banksaldo per 31-12-2020 betreft 8.799 EUR.
1300 Debiteuren
Het grootboek debiteuren heeft een saldo van 1.500 EUR per jaareind. Dit zijn de contributies van
drie leden.
1304 Lening (vrienden en Costa Rica)
Het restsaldo van de lening is aan de lage kant. Dit heeft met een eerdere correctie te maken in
een fase waarin de contacten met Costa Rica moeizaam waren. De resterende officiële verplichting
betreft immers: 1.936 EUR. Aflossingen worden verwacht in 2021, desalniettemin wordt afgewacht
en vind geen mutatie in de boeken plaats.
1310 Voorziening dubieuze debiteuren
Zoals eerder in het verslag benoemt is per 2020 gestart met een voorziening voor dubieuze
debiteuren opgenomen.
2301 Overlopende schulden
De restpost overlopende schulden bestaat slecht uit het geringe bedrag van 17 EUR voor
bankkosten.
3000 Voorraad Regalia en Mantels
De voorraad is toegenomen door een bestelling bij de Internationale Orde met een waarde van
6.906 EUR. Eén lid betaalde reeds voor de regalia, ondanks dat de promotie nog niet plaatsvond. 3
mantels zijn verstrekt, welke al in 2019 door de nieuw toegetreden leden zijn betaald. 1 mantel is
overgenomen van een vertrokken lid en wordt per 2021 overgenomen door een nieuw lid. Er heeft
een afboeking plaatsgevonden op de voorraad in verband met niet retour ontvangen regalia van de
ex-commandeur van Costa Rica. Tevens vond een waardecorrectie plaats à raison van 366 EUR.

TOELICHTING BEGROTING 2021

Begroting - Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem
Nummer

Omschrijving

Debet (W&V)

8040 Contributies

Credit (W&V)
14.820,00

8050 Opbrengsten ALV
8051 Opbrengsten Spirituele dag
8052 Opbrengsten Ridderdagen

4.950,00

8053 Opbrengsten Lazarusdag

650,00

8054 Opbrengsten Regalia en Mantels

2.900,00

8055 Opbrengsten Passage Fee

1.600,00

8057 Opbrengsten Collecte

300,00

8058 Opbrengsten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden

500,00

Totaal opbrengsten (omzet)

Nummer

Omschrijving

4315 Telefoon/fax/internet/website
4324 Accountants- en advieskosten
4325 Administratiekosten
4326 Bankkosten
4328 Reis- en verblijfkosten

25.720,00

Debet (W&V)

Credit (W&V)

100,00
250,00
1.000,00
200,00
50,00

4329 Kosten ALV
4330 Kosten Spirituele dag
4331 Kosten Ridderdagen
4332 Kosten Lazarusdag

5.500,00
650,00

4333 Kosten Regalia

4.600,00

4334 Kosten Passage Fee

1.600,00

4336 Internationale Bijdrage

3.840,00

4338 Kosten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden

500,00

4500 Algemene kosten

1.550,00

7500 Donaties SLNL

4.350,00

7501 Donatie Overig
Totaal
9999 Winst of Verlies

250,00
24.440,00
1.280,00
25.720,00

25.720,00

8040 Contributies
Bij de contributies is rekening gehouden met een reductie van 10 leden, waarbij nog geen nieuwe
leden zijn opgenomen. De postulanten van 2020 krijgen de gelegenheid om het charitatieve deel te
doneren.
8050+8051 Opbrengsten ALV en Spirituele dag
Deze twee bijeenkomsten kunnen door de Corona Pandemie niet doorgaan in 2020.
8051 Ridderdagen
De hoop en verwachting is dat de Ridderdagen kunnen doorgaan. We houden rekening met een
lagere opkomst door het grote aantal vertrekkende leden in 2020. Daarnaast word rekening
gehouden dat de opbrengst 90% van de kosten dekt.
8054 Opbrengsten Regalia en mantels
Rekening wordt gehouden met de aanschaf van 1.900 EUR aan mantels en 1.000 opbrengsten voor
de leensituatie, welke doorbelast worden door de Internationale. Daarnaast zijn 4 sets à 350 EUR
voor nieuwe regalia berekend.
8055 Opbrengsten Passage Fee
3 maal de passage fee is begroot.

4333 Kosten Regalia
De kosten zijn gelijk aan de opbrengsten, plus een ingecalculeerde waardereductie van 1.000 EUR
en 2 sets Regalia voor de rekening van de Orde.

