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1. Inleiding 

Vereniging B’nai B’rith Loge Hollandia (‘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. 

Het fiscaal nummer is 802537789. 

Contact adres: Schildmos 10, 2914 XE Nieuwerkerk aan den IJssel.   

In onderstaand beleidsplan heeft het bestuur van Loge Hollandia haar beleid vastgelegd. 
Loge Hollandia richt zich primair op de in paragraaf 3 genoemde doelen. De werkzaamheden 
van Loge Hollandia zijn omschreven in paragraaf 4. 

Eventuele wijzigingen van dit beleidsplan worden vastgesteld in de bestuursvergadering. 

2. Organisatie 

De organisatie van Loge Hollandia bestaat uit het bestuur en de leden. 

Bestuurders: 

 Mevrouw K.E. Furman-Hajdu (voorzitter) 
 De heer S.H. Herschberg (vice voorzitter en penningmeester) 
 Mevrouw A.M.V. van Mechelen-Knetemann (secretaris) 
 Mevrouw R.M. Lobatto (lid) 
 Mevrouw C.M. van der Wijk (lid) 
 De heer P.D. Peltz (lid) 
 De heer R.L. Hené (mentor) 

 
3. Doelstelling 

De statutaire doelstelling van Loge Hollandia is 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; de Staat Israël te steunen, weldadigheid te betrachten, hulp te verstrekken aan 
slachtoffers van vervolging en achterstelling; weduwen, wezen en ouden van dagen 
bescherming te verlenen; wetenschap en kunst te dienen.  

Loge Hollandia tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, waarin al die 
onderwerpen worden behandeld, welke verband houden met de in de statutaire doelstelling 
omschreven beginselen; door de verspreiding van geschriften; door de vorming van fondsen 
en andere binnen de kring van haar doelomschrijving geoorloofde middelen. 
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Zoals blijkt uit artikel 18 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden 
besteed ten behoeve een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.  

4. Activiteiten 

De activiteiten van de projecten van Loge Hollandia zijn gericht op (ondersteuning van) o.a.: 

 Diverse projecten in Nederland en Israël 
 Oost Europa 
 Lezingen en voordrachten van politici en deskundigen 
 Familiedag 
 Nationale monumentendag 
 Ontvangst oorlogsinvaliden uit Israël 
 Voedselpakketten 

 
In het afgelopen jaar vonden de navolgende activiteiten plaats: 
Bezoek van Loge René Hirschler uit Straatsburg, een lezing over Euthanasie en Jodendom en 
de lustrum- en Chanoekaviering. 

 
5. Inkomsten en uitgaven 

Werven van fondsen 

De geldmiddelen bestaan, behalve uit contributies en entreegelden, uit vrijwillige bijdragen, 
giften, legaten, erfstellingen, rente van kapitaal, dividenden en andere op wettige wijze 
verkregen middelen. 

Besteding van fondsen 

Alle giften worden rechtstreeks gebruikt ter ondersteuning en verwezenlijking van de 
doelstelling. Loge Hollandia streeft ernaar om de in een jaar ontvangen giften zoveel 
mogelijk in het jaar van ontvangst te besteden conform haar doelstelling. Tegelijkertijd wil 
Loge Hollandia de mogelijkheid om lange termijn of periodieke projecten te ondersteunen 
die meerjarige financiële ondersteuning nodig hebben niet uitsluiten. Hiervoor kan Loge 
Hollandia een reserve opbouwen en aanhouden. 

Beheer van fondsen 

Loge Hollandia ontvangt en besteedt haar giften via een bankrekening. Daarnaast bestaan 
de bezittingen van Loge Hollandia uit: 

 Het Oorlogsveteranen-fonds; 
 Het Rob Weijl Fonds; en 



 

Vereniging B’nai B’rith Loge Hollandia  
KvK-nummer: 40409270 

 

 Het Sam Swaap-fonds. 

Het Oorlogsveteranen-fonds staat ter beschikking van de commissie die de ontvangst van 
gewond geraakte Israelische soldaten e/o politie medewerkers elke 2 jaar in Nederland 
organiseert. 

Het Rob Weijl Fonds staat ter beschikking voor ondersteuning van studie dan wel 
vakopleiding voor on- en minvermogende Joodse jongeren die tenminste de leeftijd van 16 
jaar hebben bereikt. 

Het Sam Swaap-fonds is bestemd voor sociale, charitatieve of culturele doeleinden.  

In overeenstemming met artikel 1a, eerste lid, onderdeel d jo. artikel 1b van de 
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, zal Loge Hollandia niet meer 
vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.  

6. Financiële verslaggeving 

De jaarrekening wordt gepubliceerd binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Dit is 
in overeenstemming met de statuten van Loge Hollandia.  

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

ACTIVA  2018    2017   
         
         
         
Vorderingen en  
overlopende activa 

    
€14 

    
€55 

Liquide middelen & 
Beleggingen 

    
€172.652 

    
€174.117 

         
         
TOTAAL    €172.666    €174.172 

 
PASSIVA 
 

        

         
Vermogen       €43.775      €43.710 
Bestemmingsreserves     €120.128    €122.332 
Kortlopende schulden & 
overlopende  passiva 

    
     €8.763 
 

    
    €8.130 

         
totaal     €172.666    €174.172 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
  2018    2017   
         
Resultaten uit 
verenigingsactiviteiten 

    
€16.160 

    
€17.603 

Project opbrengsten    €4.790    €25.498 
Organisatielasten     €-7.436    €-11.630 
Financiële baten & lasten     €146    €309 
         
Totaal resultaat uit 
verenigingsactiviteiten 

    
€13.660 

    
€31.780 

         
Resultaten uit projecten    €-13.595    €-31.637 
         
         
Totaal resultaat    €65    €143 
 

Het vermogen dient om de continuïteit van de vereniging te borgen. De middelen in de 
bestemmingsreserves bestaan uit de hierboven genoemde fondsen en kunnen slechts aangewend 
worden voor de specifiek omschreven doeleinden. 

Van de ontvangen donaties is het overgrote deel besteed aan goede doelen in Nederland en Israël. 
Het batig saldo is toegevoegd aan het vermogen. 

7. Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. Een vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk. 

Namens het bestuur van Vereniging B’nai B’rith Loge Hollandia, 

 

Mevrouw K.E. Furman-Hajdu (voorzitter) 
14082019 

 
 

 


