MILITAIRE EN HOSPITAAL-ORDE VAN SINT LAZARUS VAN JERUZALEM
Onder de wereldlijke bescherming van het Koninklijk Huis van Frankrijk
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D OELSTELLING SLNL
De Stichting Saint-Lazare The Netherlands (SLNL) heeft tot
taak invulling te geven aan de charitatieve opdracht van de
Orde van Sint Lazarus. De opdracht is gebaseerd op de
plicht tot naastenliefde, welke onderdeel is van een
christelijke levenshouding. Trouw aan de hospitale traditie
van de Orde wil SLNL zich inzetten voor de medemens
ongeacht landsgrenzen, cultuur, religie of wat dan ook. Om
te helpen deze wereld een betere wereld te maken.
SLNL initieert hiertoe projecten, beheert en verwerft
daartoe bestemde en te bestemmen gelden en onderhoudt
contacten met sponsoren en samenwerkingspartners,
betrokken overheden en kerkelijke en
gezondheidsinstanties.
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BESTUURSMODEL
Het nieuwe bestuursmodel zoals goedgekeurd door de
Orde/Kapittel regelt de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen de Orde en de stichting;
• Statuten en huishoudelijk reglement concretiseren het
mandaat van de stichting.
• Een projectleider en/of projectgroep vallen onder de
verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.
• Benoeming van een projectgroep/leider wordt geregeld
conform het huishoudelijk reglement. Ook de wijze van
verantwoording richting de Orde is hierin geregeld.
• 4x per jaar vergaderen het SLNL-bestuur en het Kapittel
teneinde de geformuleerde doelstellingen te monitoren
en indien nodig bij te sturen.
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CHARITATIEVE PROJECTEN (1/3)
Beleid: SLNL kiest voor twee projecten. Een nationaal project en een
internationaal project. Charitas moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De
belangrijkste zijn:
1. Maatschappelijk relevant en bij voorkeur gelinkt aan onderwijs en/of
gezondheid(szorg)
2. Hoge acceptatie van de beoogde veranderingen door de betrokken partij
3. Hoge participatie van de betrokken partij bij de uitvoering van het project
4. Na verloop van tijd moet steun van buiten niet meer nodig zijn; dit met
behoud van de gewenste functionaliteit die het project beoogd (lange
termijn continuïteit)
5. Ruim voldoende medewerking van plaatselijke, gouvernementele en
landelijke bestuurders
6. Duidelijke, realistische, onderbouwde en meetbare doelstellingen (SMART)
7. Het project moet in scope/omvang/grootte passend zijn (en blijven) bij de
orde
8. Duur is per project van tevoren gemaximaliseerd
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CHARITATIVE PROJECTEN (2/3)
Operationalisering:
•
Het SLNL-bestuur selecteert een project.
•
Het SLNL-bestuur adviseert het Kapittel over potentiële nationale en
internationale projecten. Dit kan mogelijk door een onderzoekscommissie
in het leven te roepen voor het betreffende project.
•
Het SLNL-bestuur stelt financiële kaders op. Binnen deze kaders stellen
projectgroepen het plan van aanpak op inclusief doelstellingen en het
financiële plan.
•
Het doel is de projectdonaties/projectkosten via externe bronnen
zoals sponseringen, donaties, legaten, subsidies etc. te verwerven.
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CHARITATIEVE PROJECTEN (3/3)
Voorwaardelijk voor een succesvol, inspirerend en aansprekend internationaal en
nationale project zijn:
a. Inzicht in de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders van de projecten
b. Versterken van de naamsbekendheid van de Orde o.a. qua charitatieve doelstelling
(communicatie - en marketingstrategie) en de successen uit het verleden.
c. Openen en exploiteren van het netwerk van de leden van de Orde ( van
vrijblijvendheid naar herkenbare betrokkenheid door de leden)
d. Werven en informeren van donateurs vanuit betrokkenheid en aantrekkelijkheid
om onderdeel te zijn van wat we doen en ‘erbij te horen’.
•

NB. Ditzelfde geldt voor sponsors / partners uit de medische omgeving en
anderszins, fondsenwerving ( o.a. Wilde
Ganzen), legaten/nalatenschap, subsidies etc.

e. Ambassadeurs kiezen we om dit gedachtegoed over het voetlicht te brengen

f.

Duidelijke taakverdeling bestuur / portefeuillehouders / projectgroepen /
vrijwilligers t.a.v. de punten a t/m e ( interne organisatiestructuur) onder
eindverantwoordelijkheid van het bestuur
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P ROJECTLEIDER & PROJECTGROEP
Beleid:
• De projectgroepen alsook de projectleider voor de diverse deel
commissies worden aangesteld door het bestuur van SLNL.
• Onder SLNL-bestuur hangen 2 projectgroepen: nationaal en
internationaal.
• Andere aandachtsgebieden zijn onderdeel van projectgroep en
geen aparte groepen. De omvang is afhankelijk van het project.
• De projectgroep stelt een plan op, inclusief financieringsbehoefte,
eventuele partners en benadering van "de markt"
• De projectgroep en –leider worden aangesteld voor een
gemaximaliseerde, vooraf bepaalde, periode jaar, met een
mogelijkheid tot verlenging.
• De projectgroep rapporteert aan het bestuur van SLNL en is niet
•

beslissingsbevoegd.
Voor verdere spelregels verwijzen wij naar het huishoudelijk
regelement
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P LANNING

Planning Charitas
Updaten Statuten
Updaten Huishoudelijk reglement

2021
Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
x
x
x
x

Orienterende gesprekken partners (HU)
Orienterende gesprekken Gambia
Onderzoek behoefte en haalbaarheid project Gambia
Rapportage behoefte en haalbaarheid project Gambia
Besluit SLNL/Kapittel DUO-project
Publiciteit/naamsbekendheid
Verwerven sponsoring en donaties

x

Samenstelling project groep DUO-project
Formulering doelstellingen/plan van aanpak Duo-project
Besluit SLNL/Kapittel DUO-project
Start Duo-project
Publiciteit/naamsbekendheid
Verwerven sponsoring en donaties

x
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