ANBI-verplichtingen Loge nr 771 “Ken Uzelven”
Loge nr. 771 “Ken Uzelven” is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde
der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”, die is gevestigd in Den Haag.
https://www.ledroithumain.nl/
Bezoekadres: Maliebaan 70A, 3581CV te Utrecht
Correspondentieadres: Kornalijnpad 10,3402ZC te IJsselstein
Loge Ken Uzelven is bereikbaar via emailadres: secretaris.loge.kenuzelven@gmail.com
Ingeschreven bij de KVK met nummer 30147567, RSIN 815898940 en heeft volledige
rechtsbevoegdheid.
Het verenigingsjaar loopt van 1-7 tot en met 30-6 in het volgende kalenderjaar.

Een actueel overzicht van de bestuurders (voorzitter, secretaris en penningmeester)
Ö.Aytug

Voorzitter

A.van der Kamp

Secretaris

R.Polman

Penningmeester

De Vereniging Loge nr. 771 “Ken Uzelven” kent geen winstoogmerk, de leden en bestuurders zijn allen
vrijwilligers en enkel gemaakte onkosten worden vergoed.

Doel en werkwijze: ( uit de Statuten overgenomen)
Artikel 2.
1. De Vereniging heeft ten doel:
a. het beoefenen van de Internationale Gemengde Vrijmetselarij;
b. het uitdragen van de levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die liggen besloten in de uitgangspunten van
de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’.
2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het scheppen en in stand houden van optimale omstandigheden waaronder haar leden van het in lid één
(1) van dit artikel vermelde doel kunnen nastreven en de daaruit volgende activiteiten kunnen beoefenen;
b. al hetgeen te doen, dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of ertoe bevorderlijk kan zijn;
c. alle andere wettige middelen die het doel van de Vereniging bevorderen een en ander in de ruimste zin van
het woord;
3. De Vereniging heeft geen winstoogmerk.
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Het beleidsplan in hoofdlijnen.
De vrijmetselarij is een levensschool, die tracht mensen binnen en buiten haar organisatie meer respect en
begrip voor elkaar bij te brengen en elkaar - waar nodig - te helpen.
De vrijmetselarij streeft naar geestelijke en zedelijke verheffing. Ze wil mensen op een hoger plan brengen,
haar leden hierbij op weg helpen en mogelijkheden aandragen om te zoeken naar een voor hen aanvaardbare
waarheid, zonder dat de vrijmetselarij dogma's oplegt.
De vrijmetselarij stelt zich ten doel de verworven ervaringen en inzichten van haar leden ook buiten de loges
te laten uitwerken en toe te passen om op deze wijze te streven naar verbroedering van de mensheid.
Dit doel tracht zij te bereiken door regelmatig rituele bijeenkomsten en gespreksavonden te houden. Het zich
concentreren op het rituaal, de rituele handelingen en symbolen leidt tot bezinning en verdieping en een
zekere geestelijke gelijk gerichtheid van leden met behoud van volledige vrijheid van denken van elk individu.
Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke beleving en een persoonlijke verwerking.
Tijdens de bijeenkomsten wordt vaak een bepaald onderwerp besproken i n de vorm van een soort inleiding
(in de vrijmetselarij "Bouwstuk" genoemd), al dan niet gevolgd door een discussie. Deze bouwstukken hebben
als regel facetten van het menszijn tot onderwerp en kunnen een toetsing betekenen van de eigen mening.
De bijeenkomsten van de Loge vinden al geruime niet plaats door de COVID-19 regelgeving.
In normale omstandigheden komt de Loge 2 x per maand bijeen op de 1e en 3e maandagavond van de maand.
In de maanden juli en september is er een zomerreces en liggen alle werkzaamheden stil. Deze starten dan
weer in september.
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JAARVERSLAG 2019-2020
Loge nr 771 “Ken Uzelven”
Verkort verslag van de Penningmeester.
De genoemde periode werd afgesloten met een tekort van € 130,34.
Het nadelig saldo is ten laste gekomen van het vermogen, dat daardoor is afgenomen tot € 4.477,95.
Zie de vereenvoudigde balans per 30 juni 2020 hieronder.

Balans per 30-06-2020
Debet
Bankrekeningen en kas

€ 4.497,95

Nog te ontvangen contributie

€

170,00

Totaal debet

€ 4.667,95

Credit
Diverse nog te betalen

€

Vermogen

€ 4.477,95
Totaal credit

+

190,00

+
€ 4.667,95

Kascontrole
In verband met de COVID-19 regelgeving heeft de gebruikelijke ledenvergadering in september niet
plaatsgevonden.
Besloten is tot een verlengd werkjaar t/m 30 juni 2021.
In september 2021 zal de kascontrolecommissie haar verslag over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2021 aan
de ledenvergadering aanbieden.
Vooruitblik periode juli 2020 tot en met juni 2021.
Door de Corona-epidemie zijn de bijeenkomsten van de loge komen te vervallen. Via online-bijeenkomsten
wordt geprobeerd de werkzaamheden van de Loge, voor zover mogelijk voortgang te doen vinden.
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