
 

 

 

 

 

ORDE VAN MALTA 
NEDERLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2018 

 

van de 

 

STICHTING MALTEZER PROJECTEN 

 
  



 
 

1. Voorwoord 
 

 

De Stichting Maltezer Projecten (“SMP” of “de stichting”) werd door de Souvereine Militaire 

Hospitaal Orde van Malta, Associatie Nederland (“de Orde”), opgericht bij notariële akte op 

4 december 2002. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel van Utrecht onder nummer 30186148. Op 1 januari 2008 heeft SMP de ANBI 

status verkregen en is bij de belastingdienst geregistreerd met nummer RSIN 816173254 

 

De stichting is opgericht teneinde de financiële afwikkeling van alle activiteiten van sociale 

aard, welke de Orde onderneemt ten behoeve van zieken en hulpbehoevenden, hierna “de 

Werken”, afgescheiden te houden van de Orde zelf. Hierdoor is een scheiding aangebracht 

tussen enerzijds de Orde (die sinds de oprichting van SMP nog uitsluitend betrekking heeft op 

activiteiten ten behoeve van de eigen leden) en anderzijds SMP (die uitsluitend betrekking 

heeft op de Werken). Daarmee is tegemoet gekomen aan de wens van financieel 

bijdragende instellingen en kan op relatief eenvoudige wijze aangetoond worden dat de 

financiële steun ook uitsluitend besteed is voor de doelen waarvoor die steun ter beschikking 

is gesteld. 

 

Wel is het uitdrukkelijk de bedoeling dat SMP nauw gelieerd blijft aan de Orde. Daartoe zijn 

een aantal verankeringen in de statuten van SMP opgenomen. Zo wordt het bestuur van SMP 

benoemd en ontslagen door het Kapittel, het bestuur van de Orde. Ook moeten de projecten, 

die in naam van SMP worden ondernomen, worden goedgekeurd door het Kapittel en staan 

onder supervisie van de Werkmeester van de Orde. 

 

De Werken die in financiële zin zijn afgewikkeld via de boeken van SMP zijn het Nationaal 

Kamp voor Gehandicapte Jongeren te Lemele, deelname door een Nederlandse delegatie 

aan het Internationaal Kamp voor Gehandicapte Jongeren, de deelname aan het 

Gehandicaptenkamp in Libanon en de deelname aan de Internationale Maltezer 

Lourdesbedevaart. 

 

In de boekhouding van SMP wordt een scheiding aangehouden tussen de baten en lasten 

met betrekking tot het Nationaal, het Internationaal Kamp voor Gehandicapte Jongeren en 

het Gehandicaptenkamp in Libanon (de Kampen), de baten en lasten met betrekking tot de 

Maltezer Lourdesbedevaart en de Algemene baten en lasten. Deze scheiding hangt samen 

met het feit dat SMP vaak bijdragen ontvangt die bestemd zijn hetzij voor de Kampen, hetzij 

voor de Maltezer Lourdesbedevaart, dan wel als bijzondere of algemene bestemming. Door 

het aanbrengen van deze scheiding is het bestuur van SMP ook in staat afzonderlijk rekening 

en verantwoording af te leggen betreffende de Kampen, de Maltezer Lourdesbedevaart en 

de algemene resultaten. 

 

Ten behoeve van de fondsenwerving is door het bestuur van SMP de Commissie 

Fondsenwerving ingesteld. Deze commissie bestond gedurende het boekjaar uit 5 personen, 

te weten: drs. M.L.J.M. Heere RA, Mr. J.W.F. Gransberg, drs. F.E.A.M. Duijnstee, Mr. L. Larive en 

drs. C.F. de Quay, die zich in 2018 zich hebben ingespannen om de organisatie van de 

Lourdesbedevaart en de Kampen in financiële zin mogelijk te maken. Het uitvoerend 

secretariaat werd, evenals vorig jaar, verzorgd door de Chef de Bureau van de Orde drs. C.F. 

de Quay. 

 

In de bijlage is de lijst met fondsen opgenomen die een financiële bijdrage hebben 

geleverd. 

 

  



 
 

Veel dank en erkentelijkheid is ook verschuldigd aan de ruim 160 vrijwilligers en begeleiders 

van de Maltezer Lourdesbedevaart, het Nationaal en Internationaal Kamp voor 

Gehandicapte Jongeren en het Gehandicaptenkamp in Chabrouh (Libanon) en aan alle 

personen en instellingen die de Werken financieel of anderszins hebben gesteund. 

 

Zonder de begeleiding en de financiële steun zouden de Werken niet tot uitvoer kunnen 

worden gebracht. Het bestuur hoopt ook in de toekomst op deze steun te mogen rekenen. 

 

 

 

 

Utrecht, 18 december 2018 namens het bestuur van  

 Stichting Maltezer Projecten 

 

 

 

 

 

 

  

Mr. J.W.F. Gransberg 

voorzitter 

 

 

  



 
 

2. Gang van zaken in 2018 en vooruitzichten voor 2019 
 

In 2018 heeft SMP de bedevaart naar Lourdes, het Internationale gehandicaptenkamp in 

Hampshire (Engeland), het Nationale gehandicaptenkamp in Lemele en het Maltezer zomer 

gehandicaptenkamp in Libanon (Chabrouh) gefinancierd. 

 

Het bestuur van SMP heeft zich dientengevolge, met de daarbij betrokken leden en 

vrijwilligers van de Orde, ingespannen voor een goed verloop van deze Werken. Met groot 

enthousiasme werd de organisatie van de Kampen en de Maltezer Lourdesbedevaart door 

de betrokken organisatiecommissies aangepakt, terwijl de Commissie Fondsenwerving weer 

aan de slag ging om de benodigde financiële steun toegezegd te krijgen. 

 

Voor de 38ste maal werd deelgenomen aan de Internationale Maltezer Lourdes bedevaart 

met een Nederlandse equipe van 154 personen. Bijzonder was ook de deelname aan het 

Maltezer zomer gehandicapten kamp in Chabrouh (Libanon) dat wordt georganiseerd 

onder auspiciën van de Libanese Associatie van de Orde van Malta. SMP heeft wederom 1 

week van dit bijzondere doorlopende project geadopteerd met een team van 27 

Nederlandse vrijwilligers in een land met vele problemen. 

 

SMP kan opnieuw terugzien op geslaagde kampen en een voorspoedig verlopen Lourdes 

ziekenbedevaart. Van elke activiteit is een inhoudelijk verslag beschikbaar. 

 

Ook in 2018 heeft SMP weer mogen rekenen op financiële steun voor haar Werken van vele 

fondsen en particulieren. 

 

De fondsenwerving van de Lourdes bedevaart was bijna voldoende om alle uitgaven te 

dekken, mede dank zij enkele grote giften.  

 

Verder ontving SMP steun via sponsoring in natura van diverse bedrijven, in de vorm van 

artikelen die tijdens de kampen en de Lourdesbedevaart konden worden gebruikt.  

 

Tevens moet worden vermeld dat alle deelnemende vrijwilligers een eigen bijdrage 

verschuldigd zijn. Aan de gasten wordt een bijdrage gevraagd die niet verschuldigd is bij 

onvoldoende financiële draagkracht. Zonder deze eigen bijdragen is de financiering van de 

Werken niet haalbaar in deze tijd.  

 

De totale kosten van accountant, administratie, fondsenwerving en bestuur bedroegen 

€ 7,263 of 3.3% (2017: resp. € 8,449 en 4.0%) van de inkomsten. De kosten van administratie, 

fondsenwerving en bestuur waren € 3,923 (2017: € 3,923). Een deel van de fondsenwervings-

kosten bestaan uit uitbestede secretariaatswerkzaamheden. De kosten hiervan zullen naar 

verwachting in 2019 licht gaan stijgen. De accountantskosten bedroegen € 3,340 of 1.5% van 

de inkomsten (2017: € 4,525 resp. 2.1%). Wegens de voorziene forse stijging van de 

accountants kosten in 2018 heeft het bestuur de keuze gemaakt om voor de jaarrekening 

2018 de samenstelopdracht aan Mazars te verlenen. In de voorgaande jaren betrof dit een 

beoordelingsopdracht.  

 

  



 
 

De benodigde giften uit fondsenwerving voor de SMP Werken zullen in 2019 naar 

verwachting hoger zijn dan in 2018. De 2019 financieringsbehoefte uit fondsenwerving voor 

de voor de Lourdes bedevaart zal € 75,000 bedragen en voor de Kampen is dit ruim € 50,000 

(in totaal € 125,000). Voor het project in Libanon heeft in het najaar van 2018 een extra 

gehandicaptenkamp plaatsgevonden. Deze nieuwe activiteit zal naar voorzien ook in het 

najaar van 2019 (boekjaar 2019-2020) weer worden georganiseerd. 

 

De SMP Commissie Fondsenwerving zal zich in 2019 weer volledig gaan inzetten om 

voldoende financiële ondersteuning te ontvangen. Ter dekking van de kosten zal overigens 

steeds opnieuw gezocht moeten worden naar nieuwe geldgevers gezien het verloop van 

donateurs.  

 

Vanwege de onzekerheid van de continuïteit en omvang van de jaarlijkse giftenstroom heeft 

SMP zich ten doel gesteld om de bestemmingsreserves ten behoeve van de Kampen en 

Lourdes op minimaal 50% van de jaarlijkse kosten te handhaven. Dit om de doorgang van 

deze activiteiten in enig jaar niet afhankelijk te maken van de in dat jaar gerealiseerde 

giftenstroom. 

 

 

 

3. Het bestuur van SMP 
 

 

Het bestuur van SMP was gedurende het boekjaar als volgt samengesteld: 

 

Mr. J.W.F. Gransberg Voorzitter  

M.L.A.C.W van Nispen tot Pannerden Secretaris 

drs. F.E.A.M. Duijnstee Penningmeester 

Ir. G.A.M. Baron van Hövell tot Westervlier  

en Wezeveld 

Bestuurslid  

 

  



 
 

4. Jaarrekening 2018 
 

 

BALANS 
 

Per 30 september 

 

 

In €    2018   2017 

        

ACTIVA        

        

Vorderingen en overlopende activa (1)  31,614   50,584  

Liquide middelen (2)  222,893   189,080  

        

TOTAAL    254,507   239,664 

        

        

PASSIVA        

        

Reserves (3)       

. Algemene reserve   104,658   102,932  

. Bestemmingsreserve Lourdes   15,889   12,784  

. Bestemmingsreserve Kampen   124,740   113,066  

        

    245,287   228,782 

        

        

        

Kortlopende schulden (4)   9,220   10,882 

        

TOTAAL    254,507   239,664 

 

  

  



 
 

Totale Baten en Lasten 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In € 

Begroting 

2018 

 

2018 

 

2017 

      

BATEN      

      

Bijdragen van begeleiders 58,688  58,114  56,730 

Bijdragen van gasten 31,040  30,560  30,630 

Giften en overige inkomsten 122,008  132,585  124,655 

Rente inkomsten 700  262  847 

      

TOTAAL BATEN 212,436  221,521  212,862 

      

      

LASTEN      

      

Lourdes Bedevaart 139,211  137,664  135,548 

Internationale Gehandicaptenkamp 17,380  16,217  18,974 

Nationale Gehandicaptenkamp 18,480  16,655  19,907 

Chabrouh Libanon Gehandicaptenkamp 28,000  27,021  26,995 

Bankkosten 350  196  241 

Accountant, Administratie,  

Fondsenwerving en Bestuur 9,015 
 

7,263 
 

8,449 

      

TOTAAL LASTEN 212,436  205,016  210,114 

      

RESULTAAT 0  16,505  2,748 

      

      

RESULTAATBESTEMMING      

 Algemene reserve 0  1,726  (830) 

 Bestemmingsreserve Lourdes 0  3,105  (2,821) 

 Bestemmingsreserve kampen 0  11,674  6,399 

 0  16,505  2,748 

 

  



 
 

Baten en Lasten Maltezer Lourdesbedevaart 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In €  

Begroting 

2018  2018  2017 

       

       

BATEN       

Bijdragen van begeleiders (5) 44,358  44,499  42,110 

Bijdragen van gasten (5) 25,840  25,100  25,430 

Giften (6) 72,068  73,170  68,839 

TOTAAL BATEN  142,266  142,769  136,379 

       

       

LASTEN (7)      

Reiskosten  62,250  61,350  60,350 

Logies & Verblijf  58,984  59,995  57,360 

Uitrusting  (190)  (685)  1,331 

Organisatie en Verzekering  16,965  16,024  15,326 

Reünie  1,203  980  1,181 

TOTAAL  139,211  137,664  135,548 

       

Bankkosten  0  0  27 

Accountant (8) 3,055  2,000  3,625 

TOTAAL LASTEN  142,266  139,664  139,200 

       

RESULTAAT (9) 0  3,105  (2,821) 

       

RESULTAATBESTEMMING       

Bestemmingsreserve Lourdes (3) 0  3,105  (2,821) 

 

  

  



 
 

Baten en lasten Kampen voor Gehandicapte Jongeren 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In €  

Begroting 

2018 

 

2018 

 

2017 

       

BATEN       

Bijdragen van begeleiders (10) 14,330  13,615  14,620 

Bijdragen van gasten (10) 5,200  5,460  5,200 

Giften (11) 45,490  53,850  53,360 

TOTAAL BATEN  65,020  72,925  73,180 

       

       

LASTEN INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP 

Reiskosten  8,000  6,324  10,549 

Logies & Verblijf  7,430  8,318  7,068 

Activiteiten  500  502  164 

Organisatie en verzekering  850  345  478 

Diversen / Reünie  600  729  715 

TOTAAL (12) 17,380  16,217  18,974 

       

       

LASTEN NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP 

Reiskosten  1,800  1,445  1,886 

Logies & Verblijf  13,800  13,763  15,486 

Activiteiten  1,500  1,575  1,681 

Organisatie en verzekering  780  484  682 

Diversen / Reünie  600  (613)  172 

TOTAAL (12) 18,480  16,655  19,907 

       

       

LASTEN GEHANDICAPTEN KAMP CHABROUH – LIBANON 

Reiskosten  18,750  19,272  19,279 

Logies & Verblijf  5,500  6,606  6,482 

Activiteiten  2,000  181  271 

Organisatie en verzekering  900  810  751 

Diversen / Reünie  850  152  212 

TOTAAL  28,000  27,021  26,995 

       

       

Bankkosten  100  18  5 

Accountant (13) 1,060  1,340  900 

TOTAAL LASTEN  65,020  61,251  66,781 

       

RESULTAAT (14) 0  11,674  6,399 

       

RESULTAATBESTEMMING        

Bestemmingsreserve Kampen (3) 0  11,674  6,399 

  

  



 
 

Baten en Lasten Algemeen 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In €  

Begroting 

2018 

 

2018 

 

2017 

       

       

BATEN       

Giften en overige inkomsten  4,450  5,565  2,456 

Rente-inkomsten  700  262  847 

TOTAAL BATEN (15) 5,150  5,827  3,303 

       

       

LASTEN       

Bankkosten  250  178  210 

Administratie, Fondsenwerving en 

Bestuur  4,900 

 

3,923 

 

3,923 

TOTAAL LASTEN (15) 5,150  4,101  4,133 

       

RESULTAAT (16) 0  1,726  (830) 

       

RESULTAATBESTEMMING       

Bestemmingsreserve Algemeen (3) 0  1,726  (830) 

 

 
 

  



 
 

5. Toelichting op de jaarrekening 2018 

 
 

Toelichting op de Balans 

 
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJK C1 “Kleine 

organisaties zonder winststreven”. 

 

Het boekjaar van SMP start per 1 oktober en eindigt per 30 september. 

 

Alle bedragen luiden in hele euro’s 

 

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde 

 

Voor zover niet anders is vermeld, worden baten en lasten toegerekend aan de periode 

waarop deze betrekking hebben. 

 

 

 
1. Vorderingen en overlopende activa 

 

Per 30 september 

In €   2018  2017 

Nog te ontvangen giften Lourdes  6,000  20,434 

Nog te ontvangen giften Kampen  21,500  28,710 

deelnemersbijdragen Lourdes en Kampen  4,114  1,440 

     

TOTAAL VORDERINGEN  31,614  50,584 

 

 

De vorderingen en overlopende activa betreffen merendeels door instellingen toegezegde 

giften die op balansdatum nog niet zijn ontvangen. 

 

Van de totale vorderingen van € 31,614 is na 30 september 2018 een bedrag van € 26,045 op 

de SMP bankrekeningen ontvangen. Het resterende bedrag van € 5,569 zal op korte termijn 

worden ontvangen. 

 

 

2. Liquide middelen 

 

De liquide middelen worden aangehouden op bankrekeningen ten name van SMP, bij de 

ABN AMRO Bank N.V. De SNS Bank N.V. spaarrekening is in april 2017 opgeheven. Het saldo 

en resterende rente zijn overgeschreven naar de ABN AMRO N.V. bank spaarrekening. 

 

  

  



 
 

3. Reserves 

 

In 2018 heeft SMP een winst behaald van € 16,505 (2017: winst € 2,748). 

 

Het resultaat 2018 is als volgt verdeeld over de algemene en bestemmingsreserves: 

 

mutaties boekjaar: 

  Algemene  Bestemmingsreserves 

In €  reserve  Lourdes  Kampen   Totaal 

          

30 sept. 2017  102,932  12,784  113,066   228,782 

Positief resultaat 2017/2018  1,726  3,105  11,674   16,505 

30 sept. 2018  104,658  15,889  124,740   245,287 
% van het Totaal  43%  6%  51%   100% 

 

 

Het vermogen van € 245,287 dient ter continuïteit van de reguliere Werken van SMP. 

 

De positieve resultaten zijn toegevoegd aan de Algemene reserve en bestemmingsreserves. 

 

 

4. Kortlopende schulden 

 

Voor het lopende boekjaar is er geen voorziening voorwaardelijke giften opgenomen. 

Kortlopende verplichting en overige lasten Lourdes en Kampen hebben betrekking op de 

enkele declaraties en overlopende verplichtingen. Na jaareinde zijn deze kortlopende 

verplichtingen merendeels voldaan. 

De Reünies vinden altijd na afsluiting van het SMP boekjaar plaats, vandaar dat hiervoor een 

standaard verplichting is opgenomen.  

 

 

Per 30 september 

In €  2018  2017 

Kortlopende verplichting  4,236  424 

Overige lasten Lourdes  741  820 

Overige lasten Kampen  2,443  7,738 

Kosten Reünie Lourdes  500  500 

Kosten Reünie Nationale Kamp  600  600 

Kosten Reünie Internationale Kamp  800  800 

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN  9,220  10,882 

 

 

 



 
 

Toelichting op de Baten en Lasten Maltezer Lourdesbedevaart 
 

In het overzicht van baten en lasten Maltezer Lourdesbedevaart zijn de uitgaven 

verantwoord die direct op die bedevaart betrekking hebben alsmede alle baten die 

verkregen zijn ten behoeve van de bedevaart. De leden van de Orde en de bij de Orde 

betrokken vrijwilligers hebben de organisatie en de realisatie van de bedevaart om niet op 

zich genomen. Op geen enkele wijze ontvangen de organisatoren en de begeleiders een 

beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Slechts onkostendeclaraties worden 

tegen overlegging van nota’s voldaan. 

 

In 2018 bestond de bedevaart uit 46 gasten (46 in 2017) en 108 begeleiders (106 in 2017) en 0 

(2 in 2017) z.g. veteranen, oude leden van de Orde die (geen) verzorging behoeven. 

 

5. De post Bijdragen betreft de eigen bijdragen van de begeleiders en de gasten, 

vastgesteld op € 190 voor verpleegkundigen en artsen (2017: € 180), € 370 voor 

begeleiders < 25 jaar (2017: € 360), € 430 voor overige begeleiders (2017: € 420) en € 940 

voor de veteranen (2017: € 930) en op € 600 per gast (2017: € 590). 

 

6. In totaal werden van 14 fondsen (19 in 2017) en van een aantal particulieren giften 

ontvangen. Het totaal bedrag van giften in 2018 (€ 73,170) was in lijn met de begroting, 

gerealiseerd mede dank zij enkele zeer grote giften. 

 

7. De totale lasten (€ 139,664) waren nagenoeg gelijk aan de begrote uitgaven (€ 142,266). 

 

8. De post “kosten accountant, administratie” bedroeg in totaal € 3,340 of 1.5% van de 

totale baten. Hiervan is € 2,000 of 60% ten laste gebracht van de Lourdesbedevaart.  

 

9. Het resultaat 2018 van € 3,105 is ten bate  van de bestemmingsreserve Lourdes gebracht. 

De Bestemmingsreserve Lourdes bedraagt per einde boekjaar € 15,889 (2017: € 12,784). 

 

 

  



 
 

Toelichting op de Baten en Lasten Kampen voor Gehandicapte Jongeren  
 

In het overzicht van baten en lasten Kampen voor Gehandicapte Jongeren zijn de uitgaven 

verantwoord die direct op die Kampen betrekking hebben gehad alsmede alle baten welke 

verkregen zijn ten behoeve van de Kampen. De leden van de Orde en de bij de Orde 

betrokken vrijwilligers hebben de organisatie en de realisatie van de Kampen om niet op zich 

genomen. Op geen enkele wijze ontvangen de organisatoren en de begeleiders een 

beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Slechts onkostendeclaraties worden 

tegen overlegging van nota’s voldaan.  

 

In 2018 namen aan het Internationaal Kamp voor Gehandicapten Jongeren in Hampshire 

(Engeland) 10 gasten en 12 begeleiders deel (in 2017 resp. 10 en 13). Aan het Nationaal 

Kamp voor gehandicapte Jongeren in Lemele namen 11 gasten en 15 begeleiders deel (in 

2017 resp. 10 en 18). 

 

Het gehandicaptenkamp in Libanon werd geleid door 27 (2017: 26) Nederlandse vrijwilligers 

bijgestaan door 17 (2017: 25) begeleiders uit Libanon en een lokale staf van 4 (2017: 4) 

personen. Dit team van 48 personen zorgde voor 25 lokale gasten (2017: 31). SMP neemt 

naast de reiskosten van de Nederlandse equipe ook de totale lokale exploitatie kosten van 

deze kampweek voor zijn rekening. 

 

10. De gasten van het Nationale en Internationale Kamp betaalden een eigen bijdrage van 

€ 260 (2017: € 260). De begeleiders betaalden € 110 (2017: €110), respectievelijk € 200 

(2017: € 200) per persoon. De eigen bijdrage voor de begeleiders van het kamp in 

Libanon bedroeg € 350 (studerend) of € 450 (werkend) (2017: respectievelijk € 350 en 

€ 450). 

 

11. De post giften omvat de financiële bijdragen die speciaal verkregen zijn ter financiering 

van de Kampen, afkomstig van in totaal 15 (2017: 13) fondsen en enkele particulieren. Er 

is in het huidige boekjaar een bedrag van € 53,850 (2017: € 53,360) ontvangen. De totale 

baten € 72,925 (2017: € 73,180) waren licht hoger dan de begrote opbrengsten (€ 65,020). 

Door meevallende kosten, € 3,769 minder dan begroot, waren de totale bijdragen 

toereikend voor de organisatie van de kampen en was er een positief resultaat. 

 

12. De totale kosten van de deelname van de Nederlandse delegatie aan het Internationaal 

Kamp voor Gehandicapte Jongeren (€ 16,217) lagen in lijn met de begrote kosten van 

€ 17,380. De totale kosten van het Nationale Kamp bedroegen €17,801 (€ 16,655 + € 1,146 

correctie voorgaand jaar) en daarmee in lijn met de begrote kosten van € 18,480. De 

uitgaven voor het Kamp voor Gehandicapte Jongeren in Libanon (€ 27,021) lagen in lijn 

met de begrote kosten (€ 28,000). Mede door meevallers zijn de lasten voor alle kampen 

gezamenlijk binnen de gemaakte begrotingen uitgevoerd. 

 

13. De post “kosten accountant, administratie” bedroeg in totaal € 3,340 of 1.5% van de 

totale baten. Hiervan is € 1,340 of 40% ten laste gebracht van de kampen.  

 

14. Het resultaat 2018 van € 11,674 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kampen. De 

Bestemmingsreserve Kampen bedraagt per einde boekjaar € 124,740 (2017: € 113,066). 

 

 

  



 
 

Toelichting op de Baten en Lasten Algemeen 
 

 

De Baten en Lasten Algemeen betreffen baten en lasten welke niet specifiek aan de werken 

worden toegerekend. 

 

 

15. De Baten Algemeen bestaan uit enkele algemene giften en overige inkomsten € 5,565 

(2017: € 2,456) en de bankrente van de spaarrekening, in totaal € 262 (2017: € 847). 

De Lasten Algemeen voor bank, administratie, fondsenwerving en bestuurskosten 

bedragen € 3,923 (2017: € 3,923). Dit betreft in 2018 voornamelijk uitbestede secretariaats- 

werkzaamheden. 

 

16. Het resultaat 2018 van € 1,726 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. De Algemene 

Reserve bedraagt per einde boekjaar € 104,658 (2017: € 102,932). 

  



 
 

BIJLAGE 
 

Lijst van deelnemende Fondsen 

 

De hieronder volgende instellingen en organisaties hebben in 2018 ten behoeve van de 

Maltezer Lourdesbedevaart, het Nationaal en Internationaal Kamp voor Gehandicapte 

Jongeren en het zomer Gehandicaptenkamp in Chabrouh (Libanon) een financiële bijdrage 

verstrekt. Enkele fondsen wensen niet genoemd te worden.  

 

 

 

Dames Vereniging Orde Van Malta In 

Nederland 

Stichting Hofjes van Hoogelande 

De Marez Oyens - van Ittersum Stichting Stichting Hulpactie Haarlem 

Fundatie Santheuvel Sobbe Stichting Jan Hendrik Willem Pasman 

Gravin van Bylandt Stichting Stichting Kattendijke Drucker 

Katholieke Stichting Jongerenbelangen  Stichting Lambert van Middelhoven 

Katholieke Vereniging voor Geestelijke 

Vorming 

Stichting Maria Emalia Dorrepaal 

Latteringe Familiefonds Stichting Maria-Ziekenbedevaart 

Paul de Gruyter Stichting  Stichting Nicolaas Gasthuis 

R.K. Parochie "Church of our Saviour" Stichting Stalpaert van der Wiele 

R.K. Wees en Oudeliedenhuis Stichting Tilmanshof 

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht Stichting Voormalige Katholieke Spaarbank 

Ridderschap van Overijssel Van Sonsbeeck Stichting 

Stichting Baron van Hugenpoth tot Aerdt  

 

 

 

In 2018 werden ook talrijke bijdragen ontvangen van particulieren waaronder van leden van 

de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta, Associatie Nederland. 



M A Z A R S

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOU TANT

Aan het bestuur van Stichting Maltezer Projecten

De jaarrekening van Stichting Maltezer Projecten te Utrecht is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 sep¬

tember 2018 en de staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 2017 tot en met 30

september 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder

de voor accountants geldende Standaard 4410,  Samenstellingsopdrachten . Op grond van

deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presen¬

teren van de jaarrekening in overeenstemming met RJK Cl  Kleine organisaties zonder

winststreven . Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en

dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze

werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Maltezer Projecten. Wij

hebben geen controle-of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen

om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van

de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants

(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat

wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uit¬

gevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de

VGBA verwijzen wij u naarwww.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Utrecht, 21 december 2018

MAZARS N.V.
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