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31-12-2020 31-12-2019
Geldmiddelen Toezeggingen aan de Orde
ING betaalrekening 438 7.620       Reservering bijz.aankopen 14.000 11.917   
ING Zkl Spaarrekening 25.000 30.000     
ING Zakelijke Kwartaalrek. 40.000 40.000     Reservering projecten

65.438 77.620       Proj. Inrichten Nieuw Museum
Proj. Wisseltentoonstelling 2018 

Effecten Proj.  Toezegging Archief Orde 15.000   
InsingerGilissen Beschikbaar voor doelstellingen
  Beleggingsrekening 973 973          Saldo per 1 januari 2020 111.169 111.110 
  Effectendepot 61.577 61.577     

62.550 62.550       
111.169 111.110 

Bij: Exploitatiesaldo boekjaar 2020 2.817 2.143      
Saldo per 31 december 2020 113.988 113.253 

127.988 140.170    127.988 140.170 

Balans per 31 december 2020.

Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren

31-12-2020 31-12-2019
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Resultatenrekening VVO 2020

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
Inkomsten
Donateurs 2.677 10.000            9.767              
Loges 2.000 2.000              2.043              
Legaat 1.631 -                      

6.309 12.000            11.810            
Rentebaten 10                   
Resultaat op effecten 320                 
Totaal aan inkomsten 6.309 12.000            12.140            

Uitgaven
Mailingkosten 4.509              
Secretariaatskosten 491 500                 509                 
Bestuurskosten
Accountantskosten
Rentekosten
Kosten vermogensbeheer 822                 
Diversen 0 500                 -                      
Totaal directe uitgaven 491 1.000              5.840              

Directe uitgaven als % van inkomsten 0 8% 48%

Jaarresultaat voor uitdeling 5.817 11.000            6.300              

Bestedingen
Jaarlijkse bijdrage bijzondere aankopen 5.000 5.000
Beeld en geluid project 3.000
Boegbeeld Grootmeester Nationaal 400
Saldo Nieuw Musaeum -1.243

3.000 5.000              4.157              

Bestedingen als % van inkomsten 48% 42% 34%

Restant beschikbaar doelstellingen 2.817 6.000              2.143              
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Toelichting bij de Balans per 31 december 2020
Geldmiddelen
ING

InsingerGilissen Beleggingsrekening

InsingerGilissen Effectendepot

Toezeggingen aan de Orde

Saldo van het Fonds bijzondere aankopen per 31 -12 - 2020 14.000,00

Het bestuur heeft in 2002 besloten jaarlijks een bedrag ad € 5.000 ter beschikking van het 
Hoofdbestuur van de Orde te stellen voor het verwerven – bijvoorbeeld op een veiling of 
anderszins – van waardevolle of bijzondere kunstvoorwerpen met een maçonnieke 
achtergrond. Indien dit bedrag in een jaar niet volledig wordt aangewend, kan van het 
restant een bestemmingsreserve worden opgebouwd tot een maximum van € 15.000.

Per ultimo 2020 bedraagt de inkoopwaarde van de effectenportefeuille € 61.566,- en de 
beurswaarde € 92.787,-. Uit oogpunt van voorzichtigheid worden de effecten gewaardeerd 
tegen de laagste waarde van de inkoopwaarde of de beurswaarde op balansdatum.

Stichting Vrienden van Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren

In 2006 is bij de ING een Zkl Spaarrekening geopend ten einde over kortlopende liquide 
middelen enige rente te krijgen. Op 31 december 2020 was het rentepercentage 0,00 % 
(0,00% 31-12-2019) bij een saldo tot € 50.000. Dit percentage zal voorlopig niet wijzigen.
In 2012 is bij de ING tevens een Zkl Kwartaalrekening geopend. Hierop wordt altijd een 
variabele basisrente ontvangen plus een variabele bonusrente over het laagste saldo van 
het kwartaal. Op 31 december 2020 was de basisrente 0,00% (0,00 % 31-12-2019) en de 
bonusrente 0,00% (0,00% 31-12-2019).

Aan het effectendepot bij InsingerGilissen  is een beleggingsrekening voor de liquide 
middelen verbonden. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo € 980,-. De kosten van 
beheer van de effectenportefeuille bedragen op jaarbasis € 546,-

Om op lange termijn de inflatie bij te houden en om koopkrachtbehoud te kunnen bereiken 
wordt circa € 60.000 belegd in aandelen.

Er hebben in 2020 geen onttrekkingen uit deze reserve plaatsgevonden.
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Project Audio Tour

Beschikbaar voor doelstellingen
Beschikbaar voor doelstellingen per 1 januari 2020 111.169,00€       
Af: Audio Tour                                 3.000,00€           
                                                                             108.169,00€       
Bij: Exploitatiesaldo boekjaar 2020 2.817,28€           
Beschikbaar voor doelstellingen per 31 december 2020 110.986,28€       

Toelichting bij de Resultatenrekening over 2020

Inkomsten

Donateurs

Loges en andere maçonnieke organisaties

Rentebaten

Het doel van het project is om in het museum meer rondleidingen te kunnen geven dan nu 
mogelijk is.
Dit omdat de vraag voor rondleidingen groot is, echter het aanbod van beschikbare 
Vrijwilligers loopt fors terug. Daarnaast is het zo dat het  Museum veel buitenlandse 
bezoekers ontvangt waardoor er ook veel rondleidingen in diverse talen gegeven dienen te 
worden, echter zijn niet alle Vrijwilligers deze talen machtig.
Normaliter wordt het bezoek altijd rondgeleid door Vrijwilligers. Er zijn echter de laatste tijd 
een sterk teruglopend aantal Vrijwilligers beschikbaar die zich hier voor in willen zetten. 
Vanwege de huidige Corona pandemie staat dit nog sterker onder druk omdat het aantal 
Vrijwilligers wat rondleiding geeft kleiner is geworden vanwege het feit dat ze grotendeels in 
de risicogroep vallen. Dit staat haaks op het feit dat vanwege de RIVM richtlijnen de rond te 
leiden groepen kleiner zijn geworden en er dus meer Vrijwilligers nodig zijn.
Doordat er veel vraag is naar (meertalige-) rondleidingen en dit ook toegevoegde waarde 
biedt aan onze tentoonstelling en gedachtengoed willen wij dit probleem oplossen door het 
ter beschikking stellen van een tweetalige Audiotour. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
is € 5.000,- euro ontvangen. VVO heeft € 3.000,- bijgedragen.

In het verslagjaar 2020 is € 2.677 (2019: € 9.767) aan giften ontvangen. Er werd vanwege 
corona in 2020 geen mailing verstuurd.  Daarnaast werd van de Loge Groot Nederland 
over 2020 wederom € 2000,- ontvangen. Een heel bijzondere gift werd uit Hong Kong 
ontvangen. Broeder Frank van Ginkel schonk VVO uit zijn nalatenschap 10.000 Hong Kong 
dollars, ofwel € 1.631,42 

De snel teruglopende rentepercentages hebben tot een veel lagere dan begrote rentebaten 
geleid. Zie toelichting Balans/Geldmiddelen/ING.

In 2020 is een  bijdrage ontvangen van de Loge Groot Nederland
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Uitgaven

Mailingkosten

Bestedingen
Jaarlijkse bijdrage bijzondere aankopen
Zie toelichting bij Balans.

Restant beschikbare doelstellingen

Samenstelling bestuur

Ultimo 2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter                                        vacature

Vaststelling

Penningmeester                           H. V. Vrind                                                   ’s-Gravenhage 

Dit financiële verslag, met daarin opgenomen de balans per 31 december 2020, de 
resultatenrekening over 2020, de daarbij behorende toelichtingen en de verklaring van de 
kascommissie, is in de vergadering van het bestuur van de Stichting Vrienden van 
Verzamelingen van de Orde van Vrijmetselaren dd………………..2021 vastgesteld.

P. G. Roodhuyzen                        J. W. Treffers                                           H. V. Vrind

Voorburg                                        Amsterdam                                            's-Gravenhage.                          

Er heeft in het verslagjaar geen mailing plaatsgevonden.

Het positieve resultaat 2020 ad € 2.817,- wordt toegevoegd aan het saldo beschikbaar voor 
doelstellingen per 1 januari 2020 ad € 111.169, zodat het saldo per 31 december 2020, na 
aftrekvan de diverse subsidies, € 113.988,- bedraagt.

Onze voorzitter, J.M.H.J. Keizer, is op 5 oktober 2019 naar het Eeuwig Oosten afgereist. 
De stichting heeft vele jaren onder zijn stimulerende leiding mogen werken. 

Vice-Voorzitter                             P.G. Roodhuyzen                                         Voorburg
Secretaris                                     J.W. Treffers                                                 Amsterdam
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