
 

ANBI gegevens 

 Naam: Loge Hollandia, nummer 945 van de Independent order of B’nai B’rith (Onafhankelijke 

orde van de Kinderen van het Verbond) 

 Fiscaal Nummer: 802537789 

 Contact gegevens: Eleonorahof 1, 3062 HR Rotterdam 

 Bestuurssamenstelling: 

o Voorzitter: K.E. Furman-Hajdu 

o Vice voorzitter: R.L. Hené 

o 1e Secretaris: R.L. Hené 

o Penningmeester: S.H. Herschberg 

o Lid: R.M. Lobatto  

o Mentor: M. Gelber 

 Beleidsplan: Zie onder 

 Beloningsbeleid: Er is geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden worden zonder beloning 

uitgevoerd door de bestuursleden.  

 Doelstelling: De loge heeft o.a. ten doel de bevordering van de geestelijke, zedelijke en 

stoffelijke  ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van de Joden in het bijzonder. 

 De werkzaamheden van de projecten van Loge Hollandia  zijn gericht op (ondersteuning van) 

onder andere : 

o Projecten in Nederland en Israel 
o Oost Europa 
o Lezingen van o.a. Maxime Verhagen, Onno Hoes, Israelische ambassadeur 
o Familiedag 

o Nationale Monumentendag 

o Ontvangst oorlogsinvaliden uit Israel 

o Voedsel pakketten 

 Financiële verantwoording:  

Loge Hollandia heeft de volgende activa en passiva en baten en lasten.  
 
 
 
 

ACTIVA  2012    2011   

         

         

         

Vorderingen en  
overlopende activa 

    
€0 

    
€745 

Liquide middelen & 
Beleggingen 

    
€150.509 

    
€137.930 

         

         

TOTAAL    €150.509    €138.675 

 

 
 
 
 
 

        



 

 
 
PASSIVA 

 
         

Vermogen       €37.604    €36.428 

Bestemmingsreserves     €102.148    €95.325 

Kortlopende schulden & 
overlopende  passiva 

    
   €10.757 
 

    
  €6.922 

         

totaal     €150.509    €138.675 

 

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

  2012    2011   

         

Resultaten uit 
verenigingsactiviteiten 

    
€22.473 

    
€23.737 

Project opbrengsten    €1.858    €21.511 

Organisatielasten     €-16.470    €-18.189 

Financiële baten & lasten     €2.315    €1.988 

         

Totaal resultaat uit 
verenigingsactiviteiten 

    
€10.176 

    
€29.047 

         

Resultaten uit projecten    €-9.000    €-28.564 

         

         

Totaal resultaat    €1.176    €483 

 



 

 

Beleidsplan 
Loge Hollandia  

 

Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden. Deze versie heeft 
betrekking op de jaren vanaf 2010. Zo nodig zal het bestuur dit beleidsplan jaarlijks actualiseren. 
 
Het bestuur van Loge Hollandia bestaat uit: 
 
Voorzitter Vice Voorzitter 
K.E. Furman-Hajdu R.L. Hené 
 
Secretaris Penningmeester 
R.L. Hené                                                    S.H. Herschberg 
 
Lid                                                               Mentor 
R.M. Lobatto             M. Gelber 
     
  

December 2013 



 

1. Doelstelling en actueel beleid 

Het door Loge Hollandia te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstelling. 
 

De doelstellingen van Loge Hollandia,  zoals vermeld in artikel 2 en 3 van de statuten, luiden als volgt: 

Artikel 2, lid 1 

De loge heeft ten doel om, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere loges van de Orde 

of met andere instellingen,  de geestelijke, zedelijke en stoffelijke  ontwikkeling van de mensheid in 

het algemeen en van de Joden in het bijzonder te bevorderen. 

Artikel 2, lid 2 

Onder het doel wordt tevens begrepen het steunen van de Staat Israël, weldadigheid te betrachten, 

hulp te verstrekken aan  slachtoffers van vervolging en achterstelling;  bescherming te verlenen aan 

weduwen, wezen en ouden van dagen, alsmede het dienen van wetenschap en kunst. 

Artikel 3 

De loge tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en door het houden van samenkomsten, waarin 

al die onderwerpen worden behandeld, welke verband houden met de in het vorig artikel 

omschreven beginselen; door de verspreiding van geschriften; door de vorming van fondsen en 

andere binnen de kring van haar doelomschrijving geoorloofde middelen.  
 

Loge Hollandia is opgericht op 25 maart 1923 en is nader aangegaan voor onbepaalde tijd. Sinds deze 
datum heeft zij zich intensief ingezet voor het verlenen van financiële steun aan slachtoffers van 
vervolging en van discriminatie, het bescherming verlenen aan weduwen en wezen, alsmede het dienen 
van wetenschap en kunst.   
 

2. Werkzaamheden 
De werkzaamheden van Loge Hollandia zijn gericht op (ondersteuning van) onder andere : 
 

 Projecten in Nederland en Israël 

 Oost Europa 

 Lezingen van o.a. Maxime Verhagen, Onno Hoes, Israelische ambassadeur 

 Familiedag 

 Nationale Monumentendag 

 Ontvangst oorlogsinvaliden uit Israël 

 Voedsel pakketten 

 
 


