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INTRODUCTIE
De Nederlandse Vereniging van de Leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de
Saint-Lazare de Jérusalem1 is de formele rechtspersoon van zij die binnen de
Nederlandse jurisdictie lid zijn van L'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de
Jérusalem: Obédience dite « d’Orléans.
Charles-Philippe d’Orléans is de wereldlijke beschermheer als vertegenwoordiger
van het hoofd van het Franse Koningshuis, de Graaf van Parijs. Graaf Jan
Dobrzensky z Dobrznicz, bekleedt de functie van grootmeester.
De activiteiten van de Vereniging zijn gericht op het gezamenlijk invulling geven aan
de drie pijlers van de Orde:
1. Charitas
2. Spiritualiteit
3. Traditie
Daartoe worden bijeenkomsten georganiseerd en fondsen en bijdragen geworven
ten bate van de charitasactiviteiten. Deze fondsen worden door een aan de
Vereniging gelieerde stichting beheerd: Stichting Saint-Lazare The Netherlands2.
(SLNL) In deze stichting zijn de charitatieve activiteiten van de Vereniging, met de
daarbij behorende financiële middelen, ondergebracht. De Vereniging draagt
eveneens financieel bij aan de charitas van de internationale Orde.
De Vereniging ondersteunt financieel en bestuurlijk SLNL en De Vrienden van Saint
Lazare. Ook neemt zij deel aan hun activiteiten.

1

De Nederlandse Vereniging van de Leden van de Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de
Jerusalem is ingeschreven bij de KVK onder nummer 40535597 en bezit de ANBI status.
2 Stichting Saint-Lazare The Netherlands is ingeschreven bij de KVK onder nummer 41203759 en
bezit de ANBI status.
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BELEID 2021-2022
I.

Charitas

In de afgelopen jaren is veel energie, mankracht en geld gestoken in een erg mooi
en succesvol project op Flores, district Ende, in Indonesië. Dit project is nagenoeg
voltooid.
Het past binnen de kaders zoals deze door de leden van de Vereniging zijn gesteld
om projecten met een hoog humanitair karakter te ontplooien welke na verloop van
tijd zichzelf kunnen bedruipen, zowel bestuurlijk als financieel en qua kennis.
Uitgangspunt van de Vereniging is om zowel een binnenlands- als een buitenlands
project te steunen. Waarbij het streven is om niet alleen zelf de handen uit de
mouwen te steken maar ook voldoende gelden te verwerven om het project
succesvol te laten verlopen. Na het Flores project komt er een nieuwe periode. Een
periode die herbezinning van de inspanning van de leden inhoudt. Een projectgroep
heeft een oriënterend onderzoek gedaan naar een nieuw project. Het plan is om een
project in Gambia, Afrika op te zetten waarbij onderwijs en zorg voorop staan. Dit
plan wordt in de loop van 2021 verder uitgewerkt, waarbij een gedegen
haalbaarheidstoets deel uitmaakt van het voorstel aan de leden.
Indien de leden een positief besluit nemen zal in samenwerking met een plaatselijke
NGO verdere uitwerking van het plan plaatsvinden. Dan kan ook met de
fondsenwerving worden begonnen.
Voor het binnenlandproject is aansluiting gezocht met het “duo-fiets plan”. Dit is een
kleinschalig maar bijzonder charmant project om minder mobiele mensen mee op
stap te nemen met een zogenaamde duo fiets.
Organisatorisch vindt er binnen SLNL een transitie plaats naar een meer
professioneel geleid bestuur. De noodzaak tot verandering wordt ingegeven door een
veranderd tijdsbeeld waarbij de behoefte bestaat om, zonder de band en controle
van de Vereniging over deze stichting te verliezen, er twee onafhankelijke,
deskundige niet Ordeleden als bestuurslid zullen aantreden. Hiervoor worden de
statuten van de stichting aangepast en tevens zo ingericht dat de stichting geheel
voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, inclusief het borgen van de ANBI status.
Alle bestuursleden, zowel van de Vereniging als de Stichting, doen dit op vrijwillige
basis en ontvangen op generlei wijze een vergoeding voor hun gewaardeerde inzet.
II Spiritualiteit
De Orde kent een Christelijke achtergrond. Spiritualiteit is dan ook een essentieel
onderdeel van het Ordeleven. Hierbij dient gedacht te worden aan bewustwording
van een ethisch gedachtengoed van het individu dat onderdeel uitmaakt van een
complexe en wel wat materialistische en egocentrische maatschappij. Dit betekent
niet dat de Ordeleden wereldverbeteraars zijn maar gewoon met beide benen op de
grond staan. Echter wel met een drive van binnenuit, gestoeld op Christelijke waarde
en normen. De geestelijkheid van de Orde is net als de Orde zelf oecumenisch
samengesteld. Het is de geestelijkheid die de taak op zich heeft genomen om
jaarlijks een spirituele dag voor de leden te organiseren. Een dag die door de leden
erg op prijs wordt gesteld. Deze activiteiten zullen in de vóór ons liggende periode
verder geactiveerd worden.
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Binnen de geestelijkheid wordt uitgekeken naar versterking van haar geledingen daar
door pensionering er een vacature te vervullen valt.
III.

Traditie

Een ridderorde zonder traditie kan natuurlijk niet. Door de lange geschiedenis met al
haar bergen en dalen voelen de leden zich verwant aan de eerste activiteiten van
Lazaristen die buiten de poorten van Jeruzalem een leprozerie openden. Het
verzorgen van zieken en speciaal het probleem van de nog immer niet onder controle
zijnde ziekte lepra, heeft eeuwen de aandacht van de Orde gehad. Saint Lazare is
niet een kruisridderlijke Orde die vanuit Europa ten strijden trok naar Het Heilige
Land. Zij voelde zich door de politiek en militair onrustige situatie onveilig waardoor
haar charitaswerk bedreigd werd. Van hieruit is de militaire tak van de Orde geboren:
om het charitaswerk te beschermen.
Jaarlijks worden de Ridderdagen gevierd waarbij de leden in burgerlijk of in militair
gala der Orde bijeen komen voor hun jaarlijkse vergadering, een eredienst en een
ridderdiner. Op deze wijze zal ook in de komende jaren de traditie hoog gehouden
worden. Tijdens deze Ridderdagen worden jaarlijks op plechtige wijze nieuwe leden
in de Orde opgenomen, de zgn. Investituur.

ALGEMEEN
De Vereniging hoopt, in tegenstelling tot in 2021, geen videovergadering maar een
gewone Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2022 te kunnen
organiseren.
Daarnaast zijn er kleinere regionale bijeenkomsten in de Commanderij Zeeland en
Holland, meestal te ’s-Gravenhage en in het zuiden van Limburg, meestal in Banholt.
De slapende Stichting Vrienden van Saint Lazare krijgt een nieuw bestuur en zal als
rechtspersoon een vereniging zijn waar mensen lid van kunnen worden die de geest
en doelen van de Orde onderschrijven maar (nog) geen lid zijn. Activiteiten van deze
vereniging, die zal vallen onder de bestaande vereniging van de leden van de Orde,
hebben voornamelijk een charitatief karakter.
De nu wel verouderde statuten der Vereniging zullen in de periode 2021-2022 geheel
herzien worden.
Buchten juli 2021
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