Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Souvereine Militaire Orde van Malta, Associatie Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 7 7 7 7 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Nieuwegracht 14, 3512LR Utrecht

Telefoonnummer

0 3 0 2 3 1 4 6 1 5

E-mailadres

ordevanmalta@planet.nl

Website (*)

www.ordevanmalta.nl

RSIN (**)

8 1 0 0 0 6 5 0 9

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Libanon, wereldwijd

Aantal medewerkers (*)

0 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.A.M.van Voorst tot Voorst

Secretaris

M.L.A.C.W. Tilman

Penningmeester

G.A.M.van Hövell tot Westervlier

Algemeen bestuurslid

E.C.D.Rutgers van Rozenburg

Algemeen bestuurslid

F.E.J.M. de Roy van Zuidewijn

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

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 de Kruispost in
Amsterdam.
Voor haar leden en vrijwilligers organiseert de Associatie diverse bijeenkomsten ter
versterking van de onderlinge band en het christelijke geloof.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via subsidies van andere instellingen zonder winstoogmerk, giften en donaties van
particulieren, ledencontributies, legaten en inkomsten uit materiële en financiële vaste
activa.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De diverse activiteiten worden gefinancierd vanuit de diverse bronnen van inkomsten,
incl. vanuit de vermogensopbrengsten.

www.ordevanmalta.nl

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte reis- en
verblijfkosten. De chef de bureau is medewerker in (parttime) loondienst.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Lourdes-ziekenbedevaart
Internationaal kamp voor gehandicapte jongeren
Nationaal kamp voor gehandicapte jongeren
Vakantiekamp voor hulpbehoevenden in Chabrouh (Libanon)
Kruispost in Amsterdam
Johannes Hospitium in Vleuten
Malta International
Project Caravan in Libanon

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.ordevanmalta.nl/activiteiten

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

49.503

Financiële vaste activa

€

237.798

€

287.301

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

61.878

€

235.368

€

297.246

Continuïteitsreserve

€

134.718

€

126.300

Bestemmingsreserve

€

208.126

€

208.914

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

5.672

€

+

93.339

+
€

117.240

€

404.541

€
€

+

+
€

342.844

335.214

18.375

€
111.568

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

49.500

€

61.875

Kortlopende schulden

€

12.197

€

11.871

Totaal

€

404.541

€

408.960

111.714

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

408.960

+

+

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de Jaarverslaglegging C1 voor kleine organisaties zonder winststreven.
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, respectievelijk nominale waarde.
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de geschatte economische levensduur gebaseerde afschrijving.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

51.415

€

48.621

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

51.415

€

48.621

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

81.405

€

62.231

Nalatenschappen

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

Overige giften

€

195

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€

+

€

+

€
€

0

€

6.855

81.600

€

69.086

€

6.279

€

30.916

€

44.805

€

58.466

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

184.099

+

207.089

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

6.548

€

5.048

Personeelskosten

€

18.518

€

17.933

Huisvestingskosten

€

40.093

€

36.150

Afschrijvingen

€

12.375

€

12.375

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

30.746

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

68.190

49.512

€

€
€

53.675

176.470

€

174.693

7.629

€

32.396

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Baten, lasten, subsidies, giften etc. worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben, ongeacht of zij reeds tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid.
huisvestingskosten betreffen met name het in stand houden van het monumentale
pand aan de nieuwegracht te Utrecht.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

