
Informatie conform ANBI voorwaarden 
 

a. Naam 
 

Souvereine Militaire Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Rhodos en van Malta, Associatie 
Nederland 

 Verder te noemen: de Associatie  
 

Het RSIN nummer 810006509  
 

b. Adres 
 

Orde van Malta, Associatie Nederland 
Nieuwegracht 14 
3512 LR  Utrecht  
Tel: 030-2314615 

 
c. Het doel van de Associatie is: 
  

- Het bevorderen van een meer bewuste en consequente christelijke levenshouding van de 
leden  

- het zich in dienst stellen van de hulpbehoevende medemens 

- het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid.  
 
d. Samenvatting beleidsplan  

 
De Associatie Nederland participeert in een aantal wereldwijde projecten van de Orde van Malta 
zoals de bedevaart naar Lourdes en het Internationale Gehandicaptenkamp voor jongeren. 
Daarnaast initieert de Associatie een aantal landelijke projecten zoals het Nationale 
Gehandicaptenkamp voor jongeren. Verder ondersteunt de Associatie een aantal zorginstellingen 
in Nederland waaronder het Hospice in Vleuten en Kruispost in Amsterdam. 
 
Voor haar leden en vrijwilligers organiseert de Associatie diverse bijeenkomsten ter versterking 
van de onderlinge band en het christelijk geloof. 

       
f.  Het bestuur (kapittel) is per september 2018 als volgt samengesteld.  

 

g. Beloningsbeleid  
 
De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding van gemaakte reis- verblijfskosten.  
De chef de bureau/algemeen is medewerker in (parttime) loondienst.  
 
 
 
 

Voorzitter J.A.M. van Voorst tot Voorst   
 

Coadjutor-werkmeester 
 

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

Kanselier 
 

M.L.A.C.W. Tilman 

  
Schatmeester G.A.M. van Hovell tot Westervlier 
 
Kapittelraden: 
 
 

 
E.C.D Rutgers van Rozenburg  
 
F. E.J.M. de Roy van Zuidewijn 
 
J.A. van Lawick van Pabst  
 
 



 
 
 
 
 
 

h. Activiteiten in 2018 
 
- Nieuwjaarsbijeenkomst  
- Algemene Ledenvergadering  
- Ledendiner  
- Ridderdag  
- Vier geloofsavonden  
- Twee bezinningsweekends 

 
-Lourdes-bedevaart 
Van 4 tot en met 9 mei vond de Internationale Maltezer Lourdes-bedevaart plaats. 
De Nederlandse Associatie heeft hieraan deelgenomen met 46 gasten en 108 vrijwilligers 
 
-Internationaal kamp voor gehandicapte jongeren 
Van 11 tot en met 18 augustus vond in Groot-Brittanië het internationaal kamp voor gehandicapte 
jongeren plaats. De Nederlandse delegatie bestond uit 22 jongeren in de leeftijd (10 gasten en 12 
begeleiders) van 18 tot 30 jaar.  
 
-Nationaal kamp voor gehandicapte jongeren 
Van 18 tot en met 25 augustus werd in Lemele het nationaal kamp voor gehandicapte jongeren 
georganiseerd. Er waren 11 deelnemers begeleid door 15 leeftijdsgenoten.  
 
-Chabrouh (Libanon) 
Van 15 tot en met 24 juli heeft de Associatie met 25 vrijwilligers vanuit Nederland het zomerkamp voor 
gehandicapten in het Libanese Chabrouh georganiseerd.  
 
-eind oktober vond een pilot plaats voor een kamp met oudere begeleiders (35 jaar en ouder) en Libanese 
gasten met een psychiatrische stoornis in Chabrouh, Libanon.  

 
-Kruispost 
Leden en vrijwilligers van de Associatie zijn actief bij de Kruispost, eerstelijns zorg voor onverzekerden, in 
Amsterdam.  
 
-Johannes Hospitium 
Twee leden van de Associatie zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het Johannes Hospitium te 
Vleuten.   
 
-Financiële steun aan een aantal goede doelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
i. Financiële gegevens 2018 
 

       

In Eur 1,000       

       

BALANS       

Activa   Passiva    

Vaste activa       250  Eigen vermogen       302   

Vlottende activa       137   
Voorzieningen en 
reserveringen         85    

       

Totaal activa       387    Totaal passiva        387   

 
 
 
 
       

       

STAAT VAN BATEN EN LASTEN      

       

Baten       

Giften en bijdragen       77       

Overige opbrengsten         145       

Totaal Baten      222       

       

       

Lasten       

Lasten en afdrachten         208       

Uitgaven werken 30               

                

Totaal Lasten       238       

       

Resultaat - 16     

       

       

       

 


