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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 bestuur van de Orde, het “Kapittel”. Ook moeten de Werken,
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 worden 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 bijdragen ontvangt die bestemd zijn voor (een
van) de Kampen of de Maltezer Lourdes ziekenbedevaart, dan wel met een 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 3 personen,
te weten: drs. M.L.J.M. Heere RA, Mr. J.W.F. Gransberg, en drs. C.F. de Quay, die zich in 2020
hebben ingespannen om de organisatie van de Lourdes ziekenbedevaart en de Kampen in
financiële zin mogelijk te maken voordat de COVID-19 lockdown een feit was en alle Werken
in 2020 werden geannuleerd. 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.
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Veel dank en erkentelijkheid is verschuldigd aan de vrijwilligers en begeleiders die, voordat
de Werken door de COVID-19 overheidsmaatregelen geannuleerd werden, veel werk
hebben verzet in de voorbereidingen van de Maltezer Lourdes ziekenbedevaart en de
Kampen en aan alle personen en instellingen die de Werken financieel of anderszins hebben
gesteund.

Ondanks de annulering van de Werken vanaf medio maart 2020 heeft SMP toch enkele
financiële bijdragen ontvangen. Deze financiële steun verzachtte de annuleringskosten.

Het bestuur ziet uit naar een gedeeltelijke hervatting van de Werken in 2021 en hoopt ook in
de toekomst op financiële steun te mogen blijven rekenen.

Utrecht, 7 december 2020 namens het bestuur van
Stichting Maltezer Projecten

w.g.

_____________________
Mr. J.W.F. Gransberg
voorzitter
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2. Gang van zaken in 2020 en vooruitzichten voor 2021

Alle Werken in 2020 zijn geannuleerd vanwege de corona pandemie. Begin 2020 heeft SMP
daarom haar fondsenwerving afgebroken. De toezeggingen en financiële steun van enkele
fondsen en donateurs mocht de stichting behouden, deels ter dekking van de onverwachte
(annulerings-)kosten in 2020 en deels als steun voor de te organiseren Werken in 2021.

Het gehandicaptenkamp te Libanon dat in oktober 2019 zou plaatsvinden, was in oktober
2019 al verschoven naar medio 2020 vanwege politieke onrusten op dat moment. Door de
pandemie is dit kamp helaas ook geannuleerd. SMP heeft een gift ontvangen ten behoeve
van de gehandicapten te Chabrouh in Libanon. Daarnaast is een gift ontvangen van de
begeleiders van de kampen te Libanon ten behoeve van de aanschaf van een douche bed
voor de accommodatie van de gehandicapten kampen in Chabrouh. Deze giften zijn door
SMP doorgeschonken aan de betreffende doelen.

Tijdens het opmaken van dit jaarverslag bestaat er nog geen zekerheid over de
ontwikkelingen van de pandemie. Alhoewel er hoopvolle geluiden zijn, is ook niet bekend of
er spoedig goede en voldoende vaccins zijn. Feit blijft ook dat de gasten bij de bedevaart
tot de groep behoren met het hoogste risico op ernstige symptomen of zelfs overlijden na
besmetting met COVID-19. Deze omstandigheden brengen met zich mee dat wij er rekening
mee dienen te houden dat in 2021 wederom geen ziekenbedevaart naar Lourdes zal
worden georganiseerd. Of alle gehandicaptenkampen doorgang kunnen vinden, is evenmin
op voorhand vast te stellen.

Zodra enige duidelijkheid bestaat dat (een van de) Werken wel doorgang kan vinden, zal de
Commissie Fondsenwerving wederom actie ondernemen om de benodigde fondsen te
werven.

3. Het bestuur van SMP

Het bestuur van SMP heeft gedurende 2020 enkele wisselingen gehad. De heer drs. F.E.A.M.
Duijnstee en Jkvr. Jonkvrouw M.L.A.C.W. van Nispen tot Pannerden zijn gedurende 2020
uitgetreden. Het bestuur is beide oud-bestuurders dank verschuldigd voor hun inzet voor SMP
in de afgelopen jaren.
Gedurende 2020 zijn toegetreden tot het SMP bestuur Jkvr. Mr. E.C.D. Rutgers van Rozenburg
als secretaris en de heer Chr.A. Hintzen MBA

Per heden is het bestuur als volgt samengesteld:

Mr. J.W.F. Gransberg Voorzitter
Jkvr. Mr. E.C.D. Rutgers van Rozenburg Secretaris
Ir. G.A.M. Baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld Penningmeester
Dhr. Chr. A. Hintzen MBA Bestuurslid
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4. Jaarrekening 2020

BALANS

Per 30 september

In € 2020 2019

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa (1) 0 38,800
Liquide middelen (2) 241,071 215,243

TOTAAL 241,071 254,043

PASSIVA

Reserves (3)
. Algemene reserve 98,741 101,343
. Bestemmingsreserve Lourdes 23,729 15,994
. Bestemmingsreserve Kampen 113,979 127,566

236,449 244,903

Kortlopende schulden (4) 4,622 9,140

TOTAAL 241,071 254,043
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Totale Baten en Lasten

Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september

In €
Begroting

2020 2020 2019

BATEN

Bijdragen van begeleiders 65,130 (600) 56,131
Bijdragen van gasten 24,700 0 25,100
Giften en overige inkomsten 124,768 20,144 106,010
Rente inkomsten 90 34 92

TOTAAL BATEN 214,688 19,578 187,332

LASTEN

Lourdes Bedevaart 114,384 2,996 107,051
Internationale Gehandicaptenkamp 20,200 4,451 19,146
Nationale Gehandicaptenkamp 19,550 4,371 17,657
Chabrouh Libanon
Gehandicaptenkampen 52,404 9,425 36,162
Bankkosten 350 227 207
Accountant, Administratie,
Fondsenwerving en Bestuur 7,800 6,563 7,493

TOTAAL LASTEN 214,688 28,033 187,716

RESULTAAT 0 (8,455) (384)

RESULTAATBESTEMMING
Algemene reserve 0 (2,603) (3,315)
Bestemmingsreserve Lourdes 0 7,736 104
Bestemmingsreserve Kampen 0 (13,588) 2,827

0 (8,455) (384)
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Baten en Lasten Maltezer Lourdesbedevaart

Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september

In €
Begroting

2020 2020 2019

BATEN
Bijdragen van begeleiders (5) 39,490 (600) 34,700
Bijdragen van gasten (5) 19,500 0 19,000
Giften (6) 57,394 12,000 55,355

TOTAAL BATEN 116,384 11,400 109,055

LASTEN (7)
Reiskosten 43,430 2,152 52,680
Logies & Verblijf 40,886 0 41,946
Uitrusting (50) 0 (119)
Organisatie en Verzekering 29,202 538 11,874
Reünie 916 307 670

TOTAAL 114,384 2,996 107,051

Bankkosten 0 0 0
Accountant (8) 2,000 668 1,900
TOTAAL LASTEN 116,384 3,664 108,951

RESULTAAT (9) 0 7,736 104

RESULTAATBESTEMMING
Bestemmingsreserve Lourdes (3) 0 7,736 104
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Baten en lasten Kampen voor Gehandicapte Jongeren

Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september

In €
Begroting

2020 2020 2019

BATEN
Bijdragen van begeleiders (10) 25,640 0 21,431
Bijdragen van gasten (10) 5,200 0 6,100
Giften (11) 62,814 7,354 49,701
TOTAAL BATEN 93,654 7,354 77,232

LASTEN INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP
Reiskosten 10,450 3,952 8,436
Logies & Verblijf 7,800 0 8,904
Activiteiten 500 0 632
Organisatie en verzekering 850 0 939
Diversen/ Reünie 600 499 235
TOTAAL (12) 20,200 4,451 19,146

LASTEN NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP
Reiskosten 1,400 0 1,218
Logies & Verblijf 15,000 3,669 13,632
Activiteiten 2,000 0 1,199
Organisatie en verzekering 550 0 947
Diversen/ Reünie 600 702 661
TOTAAL (12) 19,550 4,371 17,657

LASTEN GEHANDICAPTEN KAMPEN CHABROUH – LIBANON
Reiskosten 33,150 4,994 23,558
Logies & Verblijf 10,340 0 9,897
Activiteiten 4,250 0 891
Organisatie en verzekering 2,150 488 1,770
Diversen/ Reünie 2,514 3,943 46
TOTAAL (12) 52,404 9,425 36,162

Bankkosten 100 23 0
Accountant (13) 1,400 2,672 1,440
TOTAAL LASTEN 93,654 20,942 74,406

RESULTAAT (14) 0 (13,587) 2,827

RESULTAATBESTEMMING
Bestemmingsreserve Kampen (3) 0 (13,587) 2,827
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Baten en Lasten Algemeen

Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september

In €
Begroting

2020 2020 2019

BATEN
Giften en overige inkomsten 4,560 790 953
Rente-inkomsten 90 34 92
TOTAAL BATEN (15) 4,650 824 1,045

LASTEN
Bankkosten 250 204 207
Administratie, Fondsenwerving en
Bestuur 4,400 3,223 4,153
TOTAAL LASTEN (15) 4,650 3,427 4,360

RESULTAAT (16) 0 (2,603 (3,315)

RESULTAATBESTEMMING
Bestemmingsreserve Algemeen (3) 0 (2,603) (3,315)
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5. Toelichting op de jaarrekening 2020

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 € 2020 2019
Nog te ontvangen giften Kampen 0 26,500
Nog te ontvangen giften Lourdes 0 5,000
Deelnemersbijdragen Lourdes en Kampen 0 600
Vooruitbetaalde kosten najaarskamp
Libanon 2019 0 6,700

TOTAAL 0 38,800

Per balansdatum 2020 waren er geen vorderingen en overlopende activa.

De vorderingen en overlopende activa 2019 betreffen merendeels door instellingen
toegezegde giften die op 30 september 2019 nog niet waren ontvangen. Van deze 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 is wegens oninbaarheid
afgeboekt in 2020. De vooruitbetaalde kosten voor het najaarskamp Libanon 2019 van
€ 6,700 betreft de vooruitbetaalde reiskosten van de deelnemers aan dit kamp.

2. Liquide middelen

De  liquide  middelen  worden  aangehouden  op  ABN  AMRO  Bank  N.V.  bankrekeningen  ten
name van SMP.
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3. Reserves

In 2020 heeft SMP een verlies geleden van € 8,455 (2019: verlies € 384).

Het resultaat 2020 is als volgt verdeeld over de algemene en bestemmingsreserves:

Mutaties boekjaar:
Algemene Bestemmingsreserves

In € reserve Lourdes Kampen Totaal

30 sept. 2019 101,343 15,994 127,566 244,903

Resultaat 2020 (2,603) 7,736 (13,587) (8,455)

30 sept. 2020 98,741 23,729 113,979 236,449
% van het Totaal 42% 10% 48% 100%

Het vermogen van € 236,449 dient ter continuïteit van de reguliere Werken van SMP.

De negatieve/positieve resultaten zijn onttrokken/toegevoegd aan de Algemene reserve en
de Bestemmingsreserves.

4. Kortlopende schulden

Voor het lopende boekjaar is er geen voorziening voorwaardelijke giften opgenomen.
Kortlopende verplichting betreft de accountants kosten.

De vooruitbetaalde deelnemersbijdragen Kampen 2019 betreft de ontvangen bijdragen
voor  het  gehandicaptenkamp  in  Chabrouh,  Libanon  (oktober  2019).  Deze  bijdragen  zijn  in
het boekjaar aan de deelnemers gerestitueerd wegens annulering van dit kamp.
De Reünies vinden altijd na afsluiting van het SMP boekjaar plaats, vandaar dat hiervoor een
standaard verplichting is opgenomen.

Per 30 september
In € 2020 2019

Kortlopende verplichting 2,722 3,390
Overige lasten Lourdes 0 0
Overige lasten Kampen 0 0
Vooruitbetaalde bijdragen Kampen 0 3,850
Kosten Reünie Lourdes 500 500
Kosten Reünie Nationale Kamp 600 600
Kosten Reünie Internationale Kamp 800 800

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 4,622 9,140
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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.

De 2020 Lourdes bedevaart is wegens de COVID-19 overheidsmaatregelen geannuleerd.

In 2020 zou de bedevaart bestaan uit 36 zieke gasten en 88 begeleiders een even grote
groep als in 2019.

5. De post Bijdragen betreft de eigen bijdragen van de begeleiders en de gasten. De eigen
bijdragen waren in 2020 onveranderd ten opzichte van 2019 namelijk € 190 voor
verpleegkundigen en artsen, € 370 voor begeleiders < 25 jaar, € 430 voor overige
begeleiders en € 600 per gast. Alle ontvangen bijdragen zijn aan de begeleiders en
gasten gerestitueerd.

6. In  totaal  werden  van  5  fondsen  (20  in  2019)  en  van  een  aantal  particulieren  giften
ontvangen. Het totaalbedrag van giften in 2020 was € 12,000. Na het bekend worden
van de annulering van de bedevaart hebben er geen fondsenwervingsactiviteiten meer
plaatsgevonden. Met de fondsen waarvan giften waren toegezegd en ontvangen is
overeengekomen dat de giften behouden mochten worden en mede voor komende
bedevaarten kunnen worden aangewend.

7. De totale lasten (€ 3,664) betrof met name de overeengekomen annuleringsvergoeding
aan de Stichting VNB Nationale Bedevaarten waar een deel van de organisatie van de
bedevaart aan was uitbesteed.

8. De post “kosten accountant, administratie” bedroeg in totaal € 3,340. Hiervan is € 668 ten
laste gebracht van de Lourdes bedevaart.

9. Door fors meevallende lasten en de ontvangen giften is er uiteindelijk toch een winst van
€ 7,736 gerealiseerd. Deze winst is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Lourdes. De
Bestemmingsreserve Lourdes bedraagt per einde boekjaar € 23,729 (2019: € 15,994).
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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 najaarskamp voor verstandelijk gehandicapten in Chabrouh, Libanon oorspronkelijk
gepland voor oktober 2019, werd geannuleerd wegens politieke onrusten in Libanon en
doorgeschoven naar medio april 2020.
Vanaf medio maart heeft SMP wegens de COVID-19 overheidsmaatregelen vervolgens alle 4
geplande gehandicapten kampen helaas moeten annuleren.

In de zomer van 2020 zouden de volgende kampen hebben plaatsgevonden: Het Nationaal
Kamp voor gehandicapte Jongeren, het Internationaal Kamp voor Gehandicapten
Jongeren  in  Rome  en  het  zomerkamp  voor  verstandelijk  gehandicapten  in  Chabrouh,
Libanon. De ontvangen deelnemersbijdragen zijn volledig aan de deelnemers gerestitueerd.
SMP heeft forse annuleringskosten gehad met name door de aanschaf van extra vliegtuig
tickets die niet of slechts gedeeltelijk voor restitutie in aanmerking zijn gekomen. Daarnaast is
wegens een faillissement van de Stichting Imminkhoeve in Lemele de gehele aanbetaling
verloren.

De opzet van de kampen in 2020 was gelijk aan de kampen van 2019.

In 2019 namen aan het Internationaal Kamp voor Gehandicapten Jongeren in Duitsland 10
gasten en 12 begeleiders deel. Aan het Nationaal Kamp voor gehandicapte Jongeren in
Lemele namen in 2019 10 gasten en 14 begeleiders deel.

Het  zomer  gehandicaptenkamp  in  Libanon  (juli  2019)  werd  geleid  door  20  Nederlandse
vrijwilligers bijgestaan door 13 begeleiders uit Libanon en een lokale staf van 4 personen. Dit
team van 37 personen zorgde in 2019 voor 21 lokale gasten. SMP nam in 2019 naast de
reiskosten van de Nederlandse equipe ook de totale lokale exploitatie kosten van deze
kampweek voor zijn rekening.

10. Alle ontvangen deelnemersbijdragen in 2020 zijn volledig gerestitueerd.
De gasten van de kampen in Libanon betaalden in 2019 geen eigen bijdrage. De
begeleiders van het 2019 najaarskamp (later verschoven naar april 2020) betaalden € 650
en voor het 2019 zomerkamp € 350 (studerend) of € 450 (werkend)
De gasten van het Nationale kamp betaalde in 2019 een eigen bijdrage van € 260 en
van het Internationale Kamp € 350. De begeleiders van het Nationale kamp betaalden in
2019 € 110 en van het internationale kamp € 350 per persoon.

11. Na het bekend worden van de annulering van de kampen hebben er geen
fondsenwervingsactiviteiten meer plaatsgevonden. Met de fondsen waarvan giften
waren toegezegd en ontvangen is overeengekomen dat de giften behouden mochten
worden en mede voor komende kampen kunnen worden aangewend.
De post giften omvat de financiële bijdragen die speciaal verkregen zijn ter financiering
van de Kampen, afkomstig van in totaal 4 (2019: 16) fondsen en enkele particulieren.
Er is in het huidige boekjaar een bedrag van € 7,354 (2019: € 49,701) ontvangen. Eén
specifieke gift ten behoeve van het Gehandicaptenkamp in Libanon is wegens de
annulering van het kamp geschonken aan de Libanese Associatie van de Orde van
Malta met als doel bestemming de Libanese Gehandicapten die normaliter in Chabrouh
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een week vakantie zouden gaan genieten. De begeleiders van het najaarskamp in
Chabrouh, Libanon 2019 hebben wegens de annulering van het kamp een
geldinzameling gehouden voor de aanschaf van een douche bed voor de aangepaste
kamp accommodatie in Chabrouh. SMP heeft deze specifieke gift doorgeschonken aan
de Libanese Associatie van de Orde van Malta die voor de aanschaf en installatie heeft
gezorgd.

12. De totale kosten van de kampen bedroegen € 18,247.
De kosten voor het Nationale kamp betroffen de annuleringskosten voor het zomerkamp
2020 en de afboeking van de doorgeschoven reserveringsaanbetaling voor het kamp in
2021 wegens faillissement van Stichting Imminkhoeve.
De kosten voor het Internationale kamp in Rome bedroegen het gedeeltelijk niet
gerestitueerde aandeel in vliegtickets welke door SMP voor het ingaan van de COVID-19
maatregelen al waren aangeschaft.

13. De post “kosten accountant, administratie” bedroeg in totaal € 3,340. Hiervan is € 2,672
ten laste gebracht van de kampen.

14. Het resultaat in 2020 van € 13,587 is ten laste van de bestemmingsreserve Kampen
gebracht. De Bestemmingsreserve Kampen bedraagt per einde boekjaar € 113,979 (2019:
€ 127,566).

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 € 790
(2019: € 953) en de bankrente van de spaarrekening, in totaal € 34 (2019: € 92).
De Lasten Algemeen voor bank, administratie, fondsenwerving en bestuurskosten
bedragen € 3,223 (2019: € 4,153). Dit betreft voornamelijk uitbestede secretariaats-
werkzaamheden.

16. Het verlies 2020 van € 2,603 is ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
De Algemene Reserve bedraagt per einde boekjaar € 98,741 (2019: € 101,343).

6. OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na Balansdatum

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de
overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en
waarschijnlijk ook de langere termijn.  De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer
onzeker en onderhevig aan veranderingen. De gevolgen voor Stichting Maltezer Projecten
zijn uiteengezet op pagina 4 van deze jaarrekening. SMP heeft op balansdatum geen
lopende verplichtingen en zal zolang er sprake is van het COVID-19 virus geen verplichtingen
aangaan om kampen en bedevaarten te organiseren. Het bestuur van Stichting Maltezer
Projecten is van mening dat het voldoende liquide middelen heeft om de huidige corona-
crisis te doorstaan zonder extra steun.
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BIJLAGE

Lijst van deelnemende Fondsen

De hieronder volgende instellingen en organisaties hebben in 2020 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.

Stichting Loyer's of Kuysten's Gasthuis-genaamd De Twaalf Apostelen
Katholieke Vereniging voor Geestelijke Vorming
Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds
Dames Vereniging Orde Van Malta In Nederland

In 2020 werden ook bijdragen ontvangen van particulieren waaronder leden van de
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta, Associatie Nederland.

Contactgegevens:

Secretariaat: Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
smp@ordevanmalta.nl
www.ordevanmalta.nl



 

 

 

 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

 

 
Aan het bestuur van Stichting Maltezer Projecten 
 
 
De jaarrekening van Stichting Maltezer Projecten te Utecht is door ons samengesteld op basis van de van 
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 september 2020 en de staat van baten 
en lasten over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 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 presenteren van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJK C1 ‘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 uitgevoerd 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 naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 
 
 
Utrecht, 11 december 2020 
 
Mazars N.V. 
 
Was getekend 
 
J.A.S. Bom RA 
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