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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 tegemoetgekomen 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 twee deelnames aan het 

Gehandicaptenkamp in Libanon en de deelname aan de Internationale Maltezer Lourdes 

ziekenbedevaart. 

 

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 

de beide Gehandicaptenkampen in Libanon (de Kampen), de baten en lasten met 

betrekking tot de Maltezer Lourdes ziekenbedevaart 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 Lourdes ziekenbedevaart, 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 Lourdes ziekenbedevaart 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 2019 zich hebben ingespannen om de organisatie van de 

Lourdes ziekenbedevaart 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 180 vrijwilligers en begeleiders 

van de Maltezer Lourdes ziekenbedevaart, het Nationaal en Internationaal Kamp voor 

Gehandicapte Jongeren en de beide Gehandicapte kampen 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,  13  december 2019 namens het bestuur van  

 Stichting Maltezer Projecten 

 

 

 

 

 W.G. 

 

 _____________________ 

Mr. J.W.F. Gransberg 

voorzitter 

 

 

  



 
 

2. Gang van zaken in 2019 en vooruitzichten voor 2020 
 

In 2019 heeft SMP de ziekenbedevaart naar Lourdes, het Internationale gehandicaptenkamp 

in Kloster Ettal (Duitsland), het Nationale gehandicaptenkamp in Lemele en de beide 

Maltezer gehandicaptenkampen 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 Lourdes ziekenbedevaart 

door de betrokken organisatiecommissies aangepakt, terwijl de Commissie Fondsenwerving 

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

 

In oktober 2018 heeft SMP voor de eerste maal, onder auspiciën van de Libanese Associatie 

van de Orde van Malta, een najaarskamp voor verstandelijk gehandicapten in Chabrouh, 

Libanon georganiseerd. Het initiatief was genomen door een aantal ervaren Nederlandse 

vrijwilligers die eerder al hadden deelgenomen aan het gehandicapten zomerkamp in 

Chabrouh, Libanon. Dit eerste najaarskamp was een groot succes en direct zijn plannen 

gemaakt om dit kamp in oktober 2019 wederom te organiseren. Helaas is recentelijk, onder 

druk van de politieke onrust in Libanon, het besluit genomen om dit kamp te annuleren. Voor 

met name de gehandicapte gasten in Libanon was dit een grote teleurstelling. De plannen 

om dit bijzondere najaarskamp wederom te laten plaatsvinden zijn al gemaakt voor medio 

2020. SMP heeft daarmee in dit boekjaar 2018-2019 twee gehandicaptenkampen van dit 

bijzondere doorlopende project in Libanon geadopteerd.  

 

Voor de 39ste maal werd in mei deelgenomen aan de Internationale Maltezer Lourdes zieken 

bedevaart met een Nederlandse equipe van 124 personen. In de zomer heeft het Maltezer 

Nationaal kamp voor gehandicapte jongen plaatsgevonden in Lemele en waren wij met 

een Nederlands equipe te gast in Duitsland voor het Maltezer Internationale Kamp voor 

gehandicapte jongeren. In de zomer zijn wij voor de 7de maal afgereisd naar Chabrouh, 

Libanon voor het zomerkamp voor gehandicapte jongeren. SMP heeft daarmee 4 kampen 

voor in totaal 51 gehandicapten georganiseerd met 60 Nederlandse begeleiders.  

 

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

ziekenbedevaart. Van elke activiteit is een inhoudelijk verslag beschikbaar. 

 

Ook in 2019 heeft SMP weer mogen rekenen op financiële steun voor haar Werken van vele 

fondsen en particulieren. 

 

De fondsenwerving van de Lourdes ziekenbedevaart was voldoende om alle uitgaven te 

dekken, mede dankzij enkele grote giften. Voor de kampen was een klein tekort in de 

financiering evenals voor de algemene kosten van SMP. 

 

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.  

 

Alle deelnemende vrijwilligers zijn een eigen bijdrage verschuldigd. 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. In totaal zijn 

in 2019 42% van de kosten gefinancierd met eigen bijdragen, 55% middels fondsenwerving 

waardoor het tekort 3% bedroeg.  

 

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

€ 7,493 of 4% (2018: resp. € 7,263 of 3%) van de inkomsten. Hiervan bedroegen de kosten van 

administratie, fondsenwerving en bestuur € 4,153 (2018: € 3,923). Een deel van de 

fondsenwervingskosten bestaan uit uitbestede secretariaatswerkzaamheden. De kosten 

hiervan zullen naar verwachting in 2020 licht stijgen. De accountantskosten voor de 



 
 

samenstel opdracht aan Mazars en het gebruik van het Mazars online boekhoudpakket 

bedroegen € 3,340 of 1.8% van de inkomsten (2018: € 3,340 resp. 1.5%). Het voeren van de 

financiële administratie wordt in eigen beheer gedaan. 

 

De benodigde giften uit fondsenwerving voor de SMP Werken zullen in 2020 naar 

verwachting hoger zijn dan in 2019. De 2020 financieringsbehoefte uit fondsenwerving voor 

de voor de Lourdes ziekenbedevaart zal naar verwachting € 60,000 bedragen en voor de 

Kampen € 55,000 (in totaal € 115,000).  

 

De SMP Commissie Fondsenwerving zal zich in 2020 weer volledig 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 2019 
 

 

BALANS 
 

Per 30 september 

 

 

In €    2019   2018 

        

ACTIVA        

        

Vorderingen en overlopende activa (1)  38,800   31,614  

Liquide middelen (2)  215,243   222,893  

        

TOTAAL    254,043   254,507 

        

        

PASSIVA        

        

Reserves (3)       

. Algemene reserve   101,343   104,658  

. Bestemmingsreserve Lourdes   15,994   15,889  

. Bestemmingsreserve Kampen   127,566   124,740  

        

    244,903   245,287 

        

        

        

Kortlopende schulden (4)   9,140   9,220 

        

TOTAAL    254,043   254,507 

 

  

  



 
 

Totale Baten en Lasten 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In € 

Begroting 

2019 

 

2019 

 

2018 

      

BATEN      

      

Bijdragen van begeleiders 58,371  56,131  58,114 

Bijdragen van gasten 24,700  25,100  30,560 

Giften en overige inkomsten 123,465  106,010  132,585 

Rente inkomsten 90  92  262 

      

TOTAAL BATEN 206,626  187,332  221,521 

      

      

LASTEN      

      

Lourdes Bedevaart 118,601  107,051  137,664 

Internationale Gehandicaptenkamp 20,400  19,146  16,217 

Nationale Gehandicaptenkamp 18,950  17,657  16,655 

Chabrouh Libanon 

Gehandicaptenkampen 40,524 
 

36,162 
 

27,021 

Bankkosten 350  207  196 

Accountant, Administratie,  

Fondsenwerving en Bestuur 7,800 
 

7,493 
 

7,263 

      

TOTAAL LASTEN 206,626  187,716  205,016 

      

RESULTAAT 0  (384)  16,505 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

RESULTAATBESTEMMING  
 

 
 

 

 Algemene reserve 0  (3,315)  1,726 

 Bestemmingsreserve Lourdes 0  104  3,105 

 Bestemmingsreserve Kampen 0  2,827  11,674 

 0  (384)  16,505 

 

  



 
 

Baten en Lasten Maltezer Lourdesbedevaart 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In €  

Begroting 

2019  2019  2018 

       

       

BATEN       

Bijdragen van begeleiders (5) 35,900  34,700  44,499 

Bijdragen van gasten (5) 19,500  19,000  25,100 

Giften (6) 65,201  55,355  73,170 

TOTAAL BATEN  120,601  109,055  142,769 

       

       

LASTEN (7)      

Reiskosten  52,680  52,680  61,350 

Logies & Verblijf  48,625  41,946  59,995 

Uitrusting  (60)  (119)  (685) 

Organisatie en Verzekering  16,157  11,874  16,024 

Reünie  1,200  670  980 

TOTAAL  118,601  107,051  137,664 

       

Bankkosten  0  0  0 

Accountant (8) 2,000  1,900  2,000 

TOTAAL LASTEN  120,601  108,951  139,664 

       

RESULTAAT (9) 0  104  3,105 

       

RESULTAATBESTEMMING       

Bestemmingsreserve Lourdes (3) 0  104  3,105 

 

  

  



 
 

Baten en lasten Kampen voor Gehandicapte Jongeren 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In €  

Begroting 

2019 

 

2019 

 

2018 

       

BATEN       

Bijdragen van begeleiders (10) 22,471  21,431  13,615 

Bijdragen van gasten (10) 5,200  6,100  5,460 

Giften (11) 53,703  49,701  53,850 

TOTAAL BATEN  81,374  77,232  72,925 

       

       

LASTEN INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP 

Reiskosten  10,450  8,436  6,324 

Logies & Verblijf  8,000  8,904  8,318 

Activiteiten  500  632  502 

Organisatie en verzekering  850  939  345 

Diversen/ Reünie  600  235  728 

TOTAAL (12) 20,400  19,146  16,217 

       

       

LASTEN NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP 

Reiskosten  1,800  1,218  1,445 

Logies & Verblijf  14,500  13,632  13,763 

Activiteiten  1,500  1,199  1,575 

Organisatie en verzekering  550  947  484 

Diversen/ Reünie  600  661  (612) 

TOTAAL (12) 18,950  17,657  16,655 

       

       

LASTEN GEHANDICAPTEN KAMPEN CHABROUH – LIBANON 

Reiskosten  26,791  23,558  19,272 

Logies & Verblijf  10,754  9,897  6,606 

Activiteiten  955  891  181 

Organisatie en verzekering  1,728  1,770  810 

Diversen/ Reünie  297  46  152 

TOTAAL (12) 40,524  36,162  27,021 

       

       

Bankkosten  100  0  18 

Accountant (13) 1,400  1,440  1,340 

TOTAAL LASTEN  81,374  74,406  61,251 

       

RESULTAAT (14) 0  2,827  11,674 

       

RESULTAATBESTEMMING        

Bestemmingsreserve Kampen (3) 0  2,827  11,674 

  

  



 
 

Baten en Lasten Algemeen 

 
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september 

 

 

In €  

Begroting 

2019 

 

2019 

 

2018 

       

       

BATEN       

Giften en overige inkomsten  4,560  953  5,565 

Rente-inkomsten  90  92  262 

TOTAAL BATEN (15) 4,650  1,045  5,827 

       

       

LASTEN       

Bankkosten  250  207  178 

Administratie, Fondsenwerving en 

Bestuur  4,400 

 

4,153 

 

3,923 

TOTAAL LASTEN (15) 4,650  4,360  4,101 

       

RESULTAAT (16) 0  (3,315)  1,726 

       

RESULTAATBESTEMMING       

Bestemmingsreserve Algemeen (3) 0  (3,315)  1,726 

 

 
 

  



 
 

5. Toelichting op de jaarrekening 2019 

 
 

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 €   2019  2018 

Nog te ontvangen giften Lourdes  5,000  6,000 

Nog te ontvangen giften Kampen  26,500  21,500 

Deelnemersbijdragen Lourdes en Kampen  600  4,114 

Vooruitbetaalde kosten najaarskamp Libanon  6,700   

     

TOTAAL   38,800  31,614 

 

 

De vorderingen en overlopende activa betreffen merendeels door instellingen toegezegde 

giften die op balansdatum nog niet zijn ontvangen. 

 

Van de totale vorderingen van € 32,100 is na 30 september 2019 een bedrag van € 31,500 op 

de SMP bankrekening ontvangen. Het resterende bedrag van € 600 zal op korte termijn 

worden ontvangen. 

 

 

2. Liquide middelen 

 

De liquide middelen worden aangehouden op ABN AMRO Bank N.V. bankrekeningen ten 

name van SMP. De SNS Bank N.V. spaarrekening is in april 2017 opgeheven. Het SNS Bank N.V. 

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

 

  

  



 
 

3. Reserves 

 

In 2019 heeft SMP een verlies behaald van € 384 (2018: winst € 16,505). 

 

Het resultaat 2019 is als volgt verdeeld over de algemene en bestemmingsreserves: 

 

Mutaties boekjaar: 

  Algemene  Bestemmingsreserves 

In €  reserve  Lourdes  Kampen   Totaal 

          

30 sept. 2018  104,658  15,889  124,740   245,287 

Resultaat 2018/2019  (3,315)  104  2,827   (384) 

30 sept. 2019  101,343  15,994  127,566   244,903 
% van het Totaal  41%  7%  52%   100% 

 

 

Het vermogen van € 244,903 dient ter continuïteit van de reguliere Werken van SMP. 

 

De negatieve/positieve resultaten zijn onttrokken/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 

overlopende verplichtingen. De vooruitbetaalde deelnemersbijdragen Kampen betreft de 

ontvangen bijdragen voor het oktober 2019 najaar gehandicaptenkamp in Chabrouh, 

Libanon. 

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

standaard verplichting is opgenomen.  

 

 

Per 30 september 

In €  2019  2018 

Kortlopende verplichting  3,390  4,236 

Overige lasten Lourdes  0  741 

Overige lasten Kampen  0  2,343 

Vooruitbetaalde bijdragen Kampen  3,850  0 

Kosten Reünie Lourdes  500  500 

Kosten Reünie Nationale Kamp  600  600 

Kosten Reünie Internationale Kamp  800  800 

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN  9,140  9,220 

 

 

 



 
 

Toelichting op de Baten en Lasten Maltezer Lourdes ziekenbedevaart 
 

In het overzicht van baten en lasten Maltezer Lourdes ziekenbedevaart 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 2019 is er gekozen om met 1 equipe minder (10 zieke gasten met 20 begeleiders) aan de 

ziekenbedevaart deel te nemen. De bedevaart bestond uit 36 zieke gasten (46 in 2018) en 88 

begeleiders (108 in 2018). In de begroting was hier al rekening mee gehouden. 

 

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

bijdragen in 2019 zijn onveranderd ten opzichte van 2018 namelijk € 190 voor 

verpleegkundigen en artsen, € 370 voor begeleiders < 25 jaar, € 430 voor overige 

begeleiders en € 600 per gast. 

 

6. In totaal werden van 20 fondsen (14 in 2018) en van een aantal particulieren giften 

ontvangen. Het totaalbedrag van giften in 2019 (€ 55,355) was fors lager dan de 

begroting (€ 65,201). 

  

7. De totale lasten (€ 108,951) waren fors lager dan de begroting (€ 120,601). De extra 

besparing is met name gerealiseerd door lagere logies- en verblijfkosten. 

 

8. De post “kosten accountant, administratie” bedroeg in totaal € 3,340 of 1.8% van de 

totale baten. Hiervan is € 1,900 of 57% ten laste gebracht van de Lourdes bedevaart.  

 

9. Door meevallende lasten, fors lager dan begroot, is er uiteindelijk toch een kleine winst 

van € 104 gerealiseerd. Deze winst is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Lourdes. 

De Bestemmingsreserve Lourdes bedraagt per einde boekjaar € 15,994 (2018: € 15,889). 

 

 

  



 
 

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.  

 

Het oktober 2018 najaarskamp voor verstandelijk gehandicapten in Chabrouh, Libanon werd 

geleid door 19 vrijwilligers, waarvan 12 Nederlandse aangevuld door Libanese, Britse en 

Poolse (7) vrijwilligers en een lokale staf van 4. Deze 23 begeleiders hebben voor 10 Libanese 

gasten gezorgd. Deze gasten hebben voornamelijk mentale beperkingen en zijn daardoor 

mobieler dan het zomer gehandicaptenkamp.  

 

In 2019 namen aan het Internationaal Kamp voor Gehandicapten Jongeren in Kloster Ettal 

(Duitsland) 10 gasten en 12 begeleiders deel (in 2018 resp. 10 en 12). Aan het Nationaal 

Kamp voor gehandicapte Jongeren in Lemele namen 10 gasten en 14 begeleiders deel (in 

2018 resp. 10 en 13). 

 

Het 2019 zomer gehandicaptenkamp in Libanon werd geleid door 20 (2018: 26) Nederlandse 

vrijwilligers bijgestaan door 13 (2018: 17) begeleiders uit Libanon en een lokale staf van 4 

(2018: 4) personen. Dit team van 37 personen zorgde voor 21 lokale gasten (2018: 25). SMP 

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

van deze kampweek voor zijn rekening. 

 

10. De gasten van de kampen in Libanon betalen geen eigen bijdrage. De begeleiders van 

het 2018 najaarskamp betaalden € 650 en voor het 2019 zomerkamp € 350 (studerend) of 

€ 450 (werkend) (2018: respectievelijk € 350 en € 450) 

De gasten van het Nationale kamp betaalde een eigen bijdrage van € 260 (2018: € 260) 

en van het Internationale Kamp € 350 (2018: € 260). De begeleiders van het Nationale 

kamp betaalden € 110 (2018: €110) en van het internationale kamp € 350 (2018: € 200) 

per persoon. 

 

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

van de Kampen, afkomstig van in totaal 16 (2018: 15) fondsen en enkele particulieren. Er 

is in het huidige boekjaar een bedrag van € 49,701 (2018: € 53,850) ontvangen. De totale 

baten € 77,232 (2018: € 72,925) waren licht lager dan de begrote opbrengsten (€ 81,374).  

 

12. De totale kosten van de kampen bedroegen € 72,966 met een begroting van € 79,874.  

De kosten van de deelname van de Nederlandse delegatie aan het Internationaal Kamp 

voor Gehandicapte Jongeren van € 19,146 lagen in lijn met de begrote kosten van 

€ 20,400. De totale kosten van het Nationale Kamp bedroegen € 17,657 en daarmee in 

lijn met de begrote kosten van € 18,950. De uitgaven voor het zomerkamp voor 

Gehandicapte Jongeren in Libanon € 23,138 lagen licht lager dan de begrote kosten van 

€ 27,500, met name door meevallende reiskosten. De kosten van het 2018 najaarskamp in 

Chabrouh, Libanon bedroegen € 13,024. De lasten voor alle kampen gezamenlijk zijn 

binnen de gemaakte begrotingen uitgevoerd. 

 

13. De post “kosten accountant, administratie” bedroeg in totaal € 3,340 of 1.8% van de 

totale baten. Hiervan is € 1,440 of 43% ten laste gebracht van de kampen.  
 

14. Het resultaat in 2019 van € 2,827 is ten gunste van de bestemmingsreserve Kampen 

gebracht. De Bestemmingsreserve Kampen bedraagt per einde boekjaar € 127,566 (2018: 

€ 124,740). 



 
 

 

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 € 953 

(2018: € 5,565) en de bankrente van de spaarrekening, in totaal € 92 (2018: € 262). 

De Lasten Algemeen voor bank, administratie, fondsenwerving en bestuurskosten 

bedragen € 4,153 (2018: € 3,923). Dit betreft voornamelijk uitbestede secretariaats- 

werkzaamheden. 

 

16. Het verlies 2019 van € 3,315 is ten laste van de Algemene Reserve gebracht.  

De Algemene Reserve bedraagt per einde boekjaar € 101,343 (2018: € 104,658). 

 

  



 
 

BIJLAGE 
 

Lijst van deelnemende Fondsen 

 

De hieronder volgende instellingen en organisaties hebben in 2019 ten behoeve van de 

Maltezer Lourdes ziekenbedevaart, het Nationaal en Internationaal Kamp voor 

Gehandicapte Jongeren en het zomer en najaar Gehandicaptenkamp in Chabrouh 

(Libanon) een financiële bijdrage verstrekt. Enkele fondsen wensen niet genoemd te worden.  

 

 

 

Dames Vereniging Orde Van Malta In 

Nederland 

Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn 

Fundatie "Van den Santheuvel, Sobbe" 

Stichting 

Stichting Hofje van Hoogelande 

Katholieke Stichting Jongerenbelangen Stichting Hulpactie Haarlem 

Katholieke Vereniging voor Geestelijke 

Vorming 

Stichting Jan Hendrik Willem Pasman 

Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele Stichting Jan J.A. Hohmann Fonds 

Mr. Paul de Gruyter Stichting Stichting Lambert van Middelhoven 

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht Stichting Latteringe Familie Fonds 

Ridderschap van Overijssel  Stichting Loyer's of Kuysten's Gasthuis-

genaamd De Twaalf Apostelen 

R.K. parochie "Church of our Saviour" Den 

Haag 

Stichting Maria Emalia Dorrepaal 

R.K. parochie H. Lambertus Rotterdam Stichting Maria Ziekenbedevaart 

R.K. Wees en Oudeliedenhuis Stichting Pro Spastici 

Sint Jacobs Godshuis te Haarlem Stichting Roomsch Catholyk Oude 

Armenkantoor 

Sint Laurensfonds Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 

Stichting Baron van Hugenpoth tot Aerdt Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds 

Stichting Bladt - www.bladt-charity.nl Van Sonsbeeck Stichting 

  

 

 

 

In 2019 werden ook talrijke bijdragen ontvangen van particulieren waaronder van leden van 

de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta, Associatie Nederland. 

 

 

 

 

Contactgegevens: 

 

Secretariaat: Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht  

  smp@ordevanmalta.nl  

  www.ordevanmalta.nl  



 
 


