MILITAIRE EN HOSPITAAL-ORDE VAN SINT LAZARUS VAN JERUZALEM
Onder de wereldlijke bescherming van het Koninklijk Huis van Frankrijk
Grootmeester Zijne Excellentie Jan Graaf Dobrzenský z Dobrzenicz

G ROOTPRIORAAT DER NEDERLANDEN

Venlo, 19 maart 2022
Waarde Zusters en Broeders,
Voor u ligt de balans en het exploitatie- overzicht van de Nederlandse Vereniging van de leden van
de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem over het boekjaar 2021 alsook de
begroting voor 2022. Tevens bijgevoegd een korte toelichting, daar waar nodig, op de getoonde
cijfers.
In 2021 beperkte Corona heel de wereld, heel Nederland en dus ook onze vereniging. Helaas door
de lock downs vonden wederom weinig activiteiten plaats. In 2021 vertrokken verder nog enkele
leden na de onenigheden die ontstonden in 2020. De activiteiten van Stichting Saint Lazare The
Netherlands (SLNL) in Flores zijn beëindigd, omdat onze partner in Flores van mening is op eigen
voet het proces te kunnen continueren. SLNL had graag nog willen continueren. Inmiddels is het
onderzoek voor een nieuw project in Gambia opgestart.
Het boekjaar is met een positief resultaat afgesloten, ondanks dat met diverse uittredende leden
regelingen getroffen zijn voor de contributie over 2021. Helaas vonden er minder festiviteiten
plaats. De positieve lijn qua rendement, liquiditeit en eigen vermogen zet door. Het resultaat kwam
weliswaar mede tot stand door de aflossing (1.936 EUR) van een reeds op de balans gecorrigeerde
lening aan de Commanderij van Costa Rica.
Per 31-12-2021 zijn de schulden van de Orde beperkt. Het zijn voornamelijk overlopende schulden.
In lijn met 2018-2020 heeft ook dit jaar in het lopende boekjaar de donatie aan onze stichting
SLNL plaatsgevonden.
4 nieuwe leden zijn tijdens de Ridderdagen toegetreden. Twee leden stonden in 2021 op de
‘schaduwlijst’. Helaas kwam een zeer gewaardeerd lid te overlijden. Het lidmaatschap van 6 leden
is beëindigd (4 leden hebben opgezegd, met 2 leden is geen contact meer).
Per saldo zijn de kosten van de geringe festiviteiten hoger geweest dan de opbrengsten. Dit wordt
veroorzaakt door de ALV en de Ridderdagen. De ALV vond online plaats. Het Kapittel vond het een
attente gedachte om de leden koekjes thuis te bezorgen, daarentegen waren er, anders dan bij een
reguliere ALV, geen inkomsten. De Ridderdagen zijn beleidsmatig nooit kostendekkend, omdat het
budget van de kerk door de Orde gefinancierd wordt. Daarnaast is het Vigilie-diner in de
betreffende avond uitbreid met dessert en koffie. Dit was niet in de kostprijs aan de leden
doorberekend. Gezien het afgeslankte zaterdagprogramma (borrel i.p.v. Gala-diner i.v.m. de
Nationale Horeca-sluiting vanaf 20:00 uur) een welkome uitbreiding van de vrijdag, nu wij weer
eens fysiek bij elkaar konden zijn.
2 contributies zijn afgeboekt. Met uittredende leden zijn aangepaste afspraken gemaakt. 1
contributie staat nog open over het jaar 2021, weliswaar geboekt onder de post dubieuze
debiteuren, zodat een eventueel negatief effect in het huidige boekjaar plaatsvindt.
De charitatieve bijdrage aan SLNL betrof 5.853 EUR. Deze is opgebouwd uit de charitatieve
bijdrage van de leden, de collectes van de Spirituele dag en de Ridderdagen, het resultaat van de
Spirituele dag en de delta tussen de ledenbijdrage van de borrel en de bijdrage voor het Gala-

diner. Kortom de oproep van Zuster van der Hoeven moedigde niet allen, maar toch 23 van de
aanwezige leden aan om in totaal een bedrag van 885 EUR aan onze stichting SLNL te doneren.
Tijdens de borrel van de Ridderdagen verkochten de Zusters Henneveld en de Schutter de nodige
kaarsen met het Maltezer-kruis van de Orde. De opbrengst is direct gedoneerd op de rekening van
de Stichting. Desalniettemin is het de moeite waard om de opbrengst te benoemen in dit
jaarverslag van de Orde, aldus: 375 EUR. Het verzorgen van de initialen in de Orde-mantel door
Zuster Bakker leverde eveneens 100 EUR op. Ook dit bedrag is direct gedoneerd aan de stichting.
Bijzondere prestaties die de Schatmeester toejuicht. Complimenten voor deze dames.
De Schatmeester blijft de leden van de Orde aanmoedigen om na de Corona-pandemie deze
activiteiten uit te breiden en te laten groeien, zodat financiering voor de aanstaande projecten tot
stand komt. Ook wenst de Orde bestuurs- en of faciliterende kosten, zoals reis- en verblijfkosten,
zelf te financieren, zodat externe donaties aan de Orde/stichting volledig ten gunste komen aan
directe projectenkosten waarmee wij impact maken op de nationale of internationale samenleving.
De financiële rapportage is gecontroleerd door de kascommissie, in de personen van Zuster WolfsCobben en Zuster Bakker.
Met broederlijke groet,
Evert Aarts MSc KLJ, Schatmeester

Bijlage I TOELICHTING EXPLOITATIEOVERZICHT

Baten & Lasten - Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem
Nummer

Omschrijving

2021 Debet (B&L) 2021 Credit (B&L) 2020 Debet (B&L) 2020 Credit (B&L)

4315 Telefoon/fax/internet/website
4323 Dotatie dubieuze debiteuren

89,38

4324 Accountants- en advieskosten
4325 Administratiekosten

907,50
293,00

675,22

4326 Bankkosten
4327 Bestuurskosten

205,20

199,16

507,21

379,15

4329 Kosten ALV
4330 Kosten Spirituele dag

414,00

376,20

67,90

528,95

1.000,00

4331 Kosten Ridderdagen
4333 Kosten Regalia

3.727,55

4334 Kosten Passage Fee
4335 Kosten Mantels

2.350,00

4336 Internationale Bijdrage
4337 Juridische kosten

3.840,00

5.400,00

243,75

812,50

4338 Kosten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden
4500 Algemene kosten
7500 Donaties SLNL
8040 Contributies

2.989,16

1.336,50

1.552,50
291,07
1.193,90

455,31

5.852,75

5.100,00

8051 Opbrengsten Spirituele dag

12.730,00

17.130,00

225,00

650,00

8052 Opbrengsten Ridderdagen

3.495,00

8054 Opbrengsten Regalia

1.453,00

8055 Opbrengsten Passage Fees

3.227,00

8056 Opbrengsten Mantels

1.545,00

8057 Opbrengsten Collecte

470,65

8058 Opbrengsten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden

250,00

8059 Charitatieve bijdragen

580,00

8060 Opbrengsten dassen

125,00

8070 Diverse baten en lasten
9999 Resultaat Baten & Lasten
Totaal
Resultaat
Totaal generaal

146,00

2.071,00
1.937,85

420,00
5.047,08

26.171,65

26.171,65

19.973,57

0,00

0,00

0,00

0,00

26.171,65

26.171,65

19.973,57

19.973,57

19.973,57

Opbrengsten
De contributie inkomsten betroffen 12.730 EUR. Helaas 4.400 EUR lager dan in 2020 en natuurlijk
het gevolg van het teruglopend ledenaantal. De opbrengst regalia, mantels, dassen en passage
fees betrof 6.350 EUR. De opbrengsten van de festiviteiten (Spirituele dag en bijeenkomst van de
Zuiderlijke Nederlanden en de Ridderdagen) waren opgeteld 3.970 EUR. Het bedrag aan collecte
bedroeg 471 EUR. Het saldo van de opbrengsten in 2021 is daarmee 26.172 EUR.
Kosten
Onderstaand worden de grootboekrekeningen van de kosten behandeld. Festiviteiten worden
separaat behandeld, voor een goed vergelijk van de kosten en opbrengsten.
4315 Telefoon/fax/internet/website
90 EUR werd betaald aan kosten voor de website. In 2020 zijn deze geboekt onder de algemene
kosten.
4324 Accountants- & advieskosten
In 2021 hebben wij een de fiscaal advies voor de vereniging en de stichting ingewonnen à raison
908 EUR.
4325 Administratiekosten
De administratiekosten (293 EUR) bestaan uit aan 128 EUR portokosten en 165 EUR voor het
boekhoudpakket dat gebruik wordt voor de financiële administratie. Deze laatste kosten zijn een
50% doorbelasting vanuit SLNL. Kosten van het Kerstbulletin zijn dit jaar geboekt onder algemene
kosten
4326 Bankosten
De bankkosten à 205 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 (507 EUR) is slechts de uitgave voor de
bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor de ingeschreven leden van de KVK. Tevens de kosten
van een overleg in het Van der Valk hotel à 82 EUR.
4329 ALV
Omdat de ALV niet fysiek kon doorgaan zijn koekjes als attentie verstrekt aan de leden van de
Orde (414 EUR).
4330 Kosten Spirituele dag
De kosten voor de lunch tijdens de spirituele dag zijn minimaal met dank aan alle inspanningen
van onze Kanselier Zuster Blomme, welke deze verzorgde. De delta tussen opbrengsten en kosten
is als donatie verstrekt aan SLNL.
4331 Kosten Ridderdagen
Het Vigilie diner (1387 EUR) pakte duurder uit i.v.m. de uitbreiding met het dessert. Dit was niet in
de vergoeding doorberekend aan de leden. Omdat het Galadiner niet doorging vonden wij dit een
attente gedachte evenals het kopje koffie dat is geserveerd. De kerk (630 EUR) is, zoals
gebruikelijk niet doorbelast aan de leden. Het zangkoor heeft wederom om niet gezongen. Voor de
borrel is 1.690 EUR betaald.
4333 Kosten Regalia
Voor 1.639 EUR zijn regalia aangeschaft. Voor 1.278 EUR is de voorraad gecorrigeerd. Diverse
onderliggende reden: (i) waarde-afname, (ii) niet geretourneerde regalia (iii) en op basis van de
feitelijke voorraadtelling.
4334 Kosten Passage fee
De kosten voor de passages fees bedroegen 2.350 EUR, waarvan 800 EUR reeds in 2020 op de
balans (overlopende vordering) stond, i.v.m. de annulering van de Ridderdagen.
4335 Kosten Mantels
Voor 1.553 EUR zijn mantels aangeschaft.
4336 Internationale bijdrage
Internationaal factureerde conform onze actieve ledenlijst 3.840 EUR voor het boekjaar 2021.
4500 Algemene kosten
Om alle leden tijdens de coronapandemie een hart onder de riem te steken is een fles wijn
verstuurd (934 EUR). Het Kerstbulletin is opgesteld voor 260 EUR.
7500 Donatie SLNL
De donatie aan SLNL van 5.853 is opgebouwd uit diverse bedragen: 2 collectes, het resultaat van
de spirituele dag, de donaties van 23 leden tijdens de Ridderdagen en natuurlijk het charitatieve
deel van de contributie.
Festiviteiten
De kostendekking van de festiviteiten is aardig. De Ridderdagen zijn verlieslatend. Hoewel hier een
overwogen keuze is gemaakt om de vrijdag (477 EUR) iets uitgebreider uit te pakken. Beleidsmatig
financiert de Orde altijd de kerk.
Spirituele dag
8051 Opbrengsten Spirituele dag
4330 Kosten Spirituele dag
7500 Donatie Spirituele dag

225,00 EUR
67,90 EUR
187,10 EUR

Negatief resultaat: -/- 30 EUR (30 euro te veel overgemaakt. Reden niet meer bekend)
Bijeenkomst Ridderdagen
8052 Opbrengsten Ridderdagen
4331 Kosten Ridderdagen (kerk: 630 EUR)
7500 Donatie 23 leden

3.495,00 EUR
3.727,55 EUR
885,00 EUR

Negatief resultaat: -/- 1.117,55 EUR
Bijeenkomst Zuidelijke Nederlanden
8053 Opbrengsten Zuiderlijke Nederlanden

250,00 EUR

4332 Kosten Zuiderlijke Nederlanden

243,75 EUR

Positief resultaat: 6,25 EUR
Buiten de exploitatie zijn door leden individueel giften/onkosten gedaan/gemaakt met als doel de
Orde van Saint Lazare te steunen. Voor twee leden is dit over het boek- en fiscaaljaar 2020
schriftelijk vastgelegd:
•
•

Z.E. Chev. Dr. M.J.H.M. Herpers GCLJ, GOMLJ, d.d. 03-02-2022: 1.683,72 EUR
M.F.J. Verheijen-Blomme DLJ, d.d. 07-03-2022: 1.765,28

TOELICHTING BALANS

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

Omschrijving

2021 Debet (Balans)

2021 Credit (Balans)

600 Eigen Vermogen
1100 Bank
1300 Debiteuren

2020 Debet (Balans)

24.421,51

22.483,66

14.231,06

8.799,24

1.194,00

1.500,00

1304 Lening (Vrienden en Costarica)

135,00

1310 Voorziening dubieuze debiteuren

500,00

1311 Vooruit ontvangen contributie
1511 Vooruit betaalde bedragen

200,00
800,00

2301 Overlopende schulden
Totaal
Resultaat
Totaal generaal

1.000,00

150,00

2300 Overlopende Vorderingen
3000 Voorraad Regalia en Mantels

2020 Credit (Balans)

426,05
9.972,50

16,58
12.536,00

25.547,56

25.547,56

23.635,24

0,00

0,00

0,00

0,00

25.547,56

25.547,56

23.635,24

23.635,24

23.635,24

600 Eigen Vermogen
Het eigen vermogen (31-12-2020: 22.484 EUR) is toegenomen tot een bedrag van 24.421 EUR per
31-12-21.
1100 Bank
Het banksaldo per 31-12-2021 betreft 14.231 EUR.
1300 Debiteuren
Het grootboek debiteuren heeft een saldo van 1.194 EUR per jaareind. 1x contributie en 1 factuur
n.a.v. de investituur tijdens de Ridderdagen.
1304 Lening (vrienden en Costa Rica)
Er zijn geen leningen meer. Costa Rica heeft alles afbetaald.
1310 Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening voor dubieuze debiteuren is gehalveerd. Wederom een verbetering ten opzichte van
vorige boekjaar.
1311 Vooruit ontvangen contributie
Reeds 200 EUR is vooruitbetaald aan contributie per jaareind.
2301 Overlopende schulden
De restpost overlopende schulden bestaat uit een bedrag van 426 EUR voor bankkosten, de kosten
voor het boekhoudpakket en een factuur voor de kosten van de bijeenkomst van de Zuiderlijke
Nederlanden.
3000 Voorraad Regalia en Mantels
De voorraad is in waarde afgenomen van 12.536 naar 9.973 EUR. Enerzijds door verstrekking aan
de leden, maar vooral door (i) waarde-afname, (ii) niet geretourneerde regalia/mantel (iii) en op
basis van de feitelijke voorraadtelling.

TOELICHTING BEGROTING 2022

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

2022 Debet (B&L)

2022 Credit (B&L)

8040 Contributies

12.750,00

8050 Opbrengsten ALV

1.500,00

8051 Opbrengsten Spirituele dag

800,00

8052 Opbrengsten Ridderdagen

4.500,00

8054 Opbrengsten Regalia

1.500,00

8055 Opbrengsten Passage Fees

1.200,00

8056 Opbrengsten Mantels

1.402,50

8057 Opbrengsten Collecte

300,00

8058 Opbrengsten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden

500,00

8059 Charitatieve bijdragen

500,00

8060 Opbrengsten dassen

100,00

4315 Telefoon/fax/internet/website

100,00

4324 Accountants- en advieskosten

250,00

4325 Administratiekosten

300,00

4326 Bankkosten

250,00

4327 Bestuurskosten
4329 Kosten ALV

600,00
1.500,00

4330 Kosten Spirituele dag

800,00

4331 Kosten Ridderdagen

5.500,00

4333 Kosten Regalia

2.500,00

4334 Kosten Passage Fee

1.200,00

4335 Kosten Mantels

1.402,50

4336 Internationale Bijdrage

3.600,00

4338 Kosten bijeenkomsten Zuiderlijke Nederlanden

500,00

4500 Algemene kosten
7500 Donaties SLNL
9999 Resultaat Baten & Lasten
Totaal

400,00
4.050,00
2.100,00
25.052,50

Resultaat
Totaal generaal

25.052,50

0,00

0,00

25.052,50

25.052,50

8040 Contributies
Bij de contributies is rekening gehouden met 24 volwaardige contributies, 5x de internationale
bijdrage en 1x het charitatieve deel.
8050+8051 Opbrengsten ALV en Spirituele dag
Met een positieve instelling gaan we ervan uit dat alle festiviteiten doorgang kunnen hebben. Dus
ook de Spirituele dag en de ALV. Voor de Spirituele dag heeft in 2021 reeds een aanbetaling
plaatsgevonden.
8052 Ridderdagen
De Ridderdagen zijn qua opbrengsten lager ingeschat dan de kosten. 1.000 EUR om precies te zijn.
8054 Opbrengsten Regalia en mantels
De kosten en opbrengsten voor de Regalia (1.500 EUR) en Mantels (3 stuks) zijn gelijk, los van een
correctie op de voorraad.
8055 Opbrengsten Passage Fee
3 maal een passage fee is begroot.
4333 Kosten Regalia
De kosten zijn gelijk aan de opbrengsten. Zoals bovenstaand benoemd is een waardereductie van
1.000 EUR ingecalculeerd.
7500 Donaties SLNL
De donaties aan SLNL is gebaseerd op 25 leden plus een collecte van 300 EUR.
Per saldo houden we rekening met een positief resultaat van 2.100 EUR.

