
De naam van de instelling:  

Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt'  

  

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 

003613094  

  

Het post- of bezoekadres van de instelling  

Molenstraat 75  

4201CW  

Gorinchem  

  

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI  

De doelstelling van Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt' is het beoefenen van de vrijmetselarij door haar 

leden. De wijze waarop dit dient te geschieden is vastgelegd in de ordegrondwet zoals van toepassing 

voor vrijmetselaarsloges die ressorteren onder het Grootoosten der Nederlanden  

  

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan  

Vrijmetselarij is een levensbeschouwelijke stroming die onafhankelijk staat ten opzichte van enige 

politieke of godsdienstige organisatie. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges 

genaamd. De Vrijmetselarij stimuleert verdraagzaamheid, bevordert onderlinge harmonie, zoekt naar 

datgene wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat mensen verdeelt. Daardoor is een loge een 

ontmoetingsplaats voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.  

Het is het streven van iedere vrijmetselaar om permanent aan zichzelf te bouwen, zijn 'ruwe steen te 

bewerken'. Om op deze wijze bewuster in de samenleving te functioneren en om op deze manier voor 

anderen en zichzelf meer te betekenen. Vrijmetselaren geloven, 'ieder op hun eigen wijze', dat er meer is 

tussen hemel en aarde dan we rationeel kunnen verklaren.  Kortweg gezegd: voor zijn leden is de 

vrijmetselarij een levensschool.  

Elke loge kent drie soorten leden, namelijk: leerlingen, gezellen en meesters, een indeling welke in 

symbolische betekenis terug te voeren is op de oude gilden. Is men als leerling aangenomen dan wordt 

men meestal na een jaar gezel en na nog een jaar meester. Leerlingen en gezellen zijn volledig lid van de 

loge. De bestuursleden worden uit de meesters gekozen.  

Vrijmetselaren zijn lid van de 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden' en 

werken in een door hen zelf gekozen loge. Dit 'Grootoosten' is de naam voor de algemene vergadering 

van alle loges in Nederland en vormt het hoogste bestuursorgaan in de orde. Zoiets als een 

wereldvrijmetselarij bestaat niet. De orde is een volledig zelfstandige organisatie, die op voet van 

gelijkheid betrekkingen onderhoudt met gelijksoortige buitenlandse organisaties.  

  

De functie en de namen van de bestuurders  

De heer H. Ticheloven, Voorzitter  

De heer L. Osse, Secretaris  

De heer G. van de Merwe, Penningmeester.  

  



Het beloningsbeleid  

Het beloningsbeleid van Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt' is in overeenstemming met de kaders van het 

door de belastingdienst voor Algemeen Nut Beogende Instellingen beschreven beloningsbeleid. Wij 

verwijzen naar de desbetreffende pagina's op de website van de belastingdienst in Nederland. Het 

bestuur van Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt' bestaat uit vrijwilligers die - zoveel als nodig - tijd die zij 

voor de loge gereserveerd hebben, besteden aan de voortgang van de specifieke maçonnieke 

werkzaamheden.   

Buiten het bestuur en de leden van Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt' wordt gebruik gemaakt van de 

diensten van vrijwilligers, die hiervoor een passende vrijwilligersvergoeding ontvangen. Aan de 

bestuurders en de leden van de loge worden geen beloningen of vergoedingen uitgekeerd anders dan de 

werkelijk gemaakte kosten. Het bestuur van Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt' stelt zich ten doel om zo 

min mogelijk aan overhead te besteden. Fondsen worden d.m.v. de jaarlijkse door de leden af te dragen 

contributie en een bijdrage bij aanvang van het lidmaatschap, verworven. Daarnaast het staat het 

eenieder vrij aan de loge gepast te doneren.  

  

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten  

De belangrijkste werkzaamheden van Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt' bestaan uit:  

• De wekelijkse samenkomsten van de leden en het ontvangen van nieuwe leden gedurende het 

werkjaar wat loopt van juli tot en met juni van het opvolgende jaar;   

• Het bijeenkomen op diverse (al dan niet maconnieke) feestdagen, zoals de jaarlijks de diesviering in 

oktober, de Sylvester viering aan het begin van elk kalenderjaar, en de barbecue tijdens het 

zomerreces. Het bestuur van Vrijmetselaarsloge 'Orde en Vlijt' komt maandelijks bijeen.  

  

Financiële verantwoording  

Balans per 30 juni 2019 

  

ACTIVA      PASSIVA    

Vaste activa  € 234.000  Eigen Vermogen € 235.077 
Debiteuren     € 1.350  Reserveringen  € 31.521  
Liquide Middelen   € 33.305 Langlopende schulden  0  
     Kortlopende schulden  € 2.057   

Totaal € 268.655  € 268.655 
 


