ORDE VAN MALTA
NEDERLAND

Beleidsplan 2021-2022

van de

STICHTING MALTEZER PROJECTEN

1.

Inleiding

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, en voor het laatst aangepast op 23 december 2020. De Stichting
staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Utrecht
onder nummer 30186148 en houdt kantoor op de Nieuwegracht 14 te Utrecht.
De Stichting is opgericht teneinde activiteiten van sociale aard, welke de Orde
onderneemt ten behoeve van zieken en hulpbehoevenden, hierna “de Werken” uit te
voeren. Daarmee is tegemoet gekomen aan de wens van financieel bijdragende
instellingen dat de financiële steun ook uitsluitend besteed is voor de doelen waarvoor
die steun ter beschikking is gesteld.
SMP is nauw gelieerd aan de Orde. Daartoe zijn een aantal verankeringen in de statuten
van SMP opgenomen. Zo wordt het bestuur van de SMP benoemd en ontslagen door het
Kapittel, het bestuur van de Orde. Ook moeten de projecten, die in naam van de SMP
worden ondernomen, worden goedgekeurd door het Kapittel en staan onder supervisie
van de Werkmeester van de Orde.
De Stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:
•

Het (doen) realiseren van door, of op initiatief van de Souvereine Militaire Hospitaal
Orde van Malta, Afdeling Nederland, statutair gevestigd te Utrecht en
kantoorhoudend te 3512 LR Utrecht, Nieuwe Gracht 14, geïnitieerde werken,
projecten en activiteiten.

•

De Stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en
het vervolgens doen aanwenden van die fondsen ter verwezenlijking van de werken,
projecten en activiteiten die georganiseerd worden door, dan wel op initiatief van, de
Orde.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Door de belastingdienst is de Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) met als fiscaal RSIN nummer: 816173254.
Conform de vereisten voor een ANBI wil dit beleidsplan inzicht geven in de
werkzaamheden van de Stichting ter uitvoering van haar doelstelling, de besteding van de
fondsen en het vermogen, de verkrijging van fondsen en het beheer van het vermogen
van de Stichting.

2

2.

Werkzaamheden om doelstellingen te verwezenlijken en besteding
van het vermogen

De Maltezer Werken die SMP in overleg met de Orde in 2021-2022 zal realiseren zijn:
•
•

Maltezer bedevaart voor zieken en hulpbehoevenden naar Lourdes, Frankrijk
Maltezer Gehandicaptenkampen:
 Chabrouh - Libanon jongeren gehandicapten kamp (zomer) en ouderen
gehandicapten-kampen (najaar);
 Het Maltezer nationaal kamp voor gehandicapte jongeren te Lemele
(Overijssel) (zomer);
 Deelname van de Nederlandse delegatie aan het Maltezer Internationale
Kamp voor gehandicapte jongeren in Italië 2021 en België 2022 (zomer).


Voor 2021 is de doorgang van de werken afhankelijk van het opheffen van de
beperkingen die gelden als gevolg van de Covid-19 pandemie.
De SMP begroting wordt jaarlijks door het bestuur van SMP goedgekeurd en is
richtinggevend voor de te realiseren Werken in het boekjaar.
De Stichting streeft ernaar de beheerskosten zo beperkt mogelijk te houden. De
bestuurders van de Stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden ten
behoeve van de Stichting. Een vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. SMP
maakt gebruik van professionele ondersteuning voor de fondsenwerving.

3.

Fondsenwerving

SMP moet jaarlijks actief extern fondsen werven ter dekking van de kosten van de
Werken. Daarnaast ontvangt SMP bijdragen van de begeleiders/vrijwilligers en
deelnemers van de Werken. SMP streeft ernaar dat de verworven fondsen jaarlijks de
kosten van de Werken financieren.
Ten behoeve van de externe fondsenwerving is door het bestuur van SMP de Commissie
Fondsenwerving ingesteld.

4.

Beheer van het vermogen

Het beleid is er op gericht om het vermogen en de ontvangen gelden goed en veilig te
beheren.
Gezien de onzekerheid van de continuïteit en omvang van de jaarlijkse giftenstroom heeft
SMP zich ten doel gesteld om de bestemmingsreserves ten behoeve van de Maltezer
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gehandicaptenkampen en de Maltezer bedevaart naar Lourdes op minimaal 50% van de
jaarlijkse kosten te brengen / handhaven. Dit om de doorgang van deze werken in enig
jaar niet volledig afhankelijk te maken van de gerealiseerde fondsenwerving.
Jaarlijks wordt door het bestuur van SMP de jaarrekening opgesteld, waarbij een
samenstellingsverklaring wordt verstrekt door Mazars Accountants.
De jaarrekening met toelichting geeft een inzichtelijk overzicht over de besteding van het
vermogen aan de Werken, de fondsenwerving en de vermogensopbouw van de Stichting.
Het financiële boekjaar van de Stichting start op 1 oktober en eindigt op 30 september.
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5.

Stichting Maltezer Projecten 2020-2021

Totale Baten en Lasten
Voor de periode 1 oktober tot en met 30 september
Begroting
2021

In €

2021

2020

BATEN
Bijdragen van begeleiders
Bijdragen van gasten
Giften en overige inkomsten
Rente inkomsten

65,130
24,700
124,768
90

0
0
3,994

TOTAAL BATEN

214,688

3,997

19,578

Lourdes Bedevaart
Internationale Gehandicaptenkamp
Nationale Gehandicaptenkamp
Chabrouh Libanon
Gehandicaptenkampen
Bankkosten
Accountant, Administratie,
Fondsenwerving en Bestuur

114,384
20,200
19,550

0
0
0

2,996
4,451
4,371

52,404
350

0
181

9,425
227

3,517

6,563

TOTAAL LASTEN

214,688

3

(600)
0
20,144
34

LASTEN

7,800

3,698

28,033

RESULTAAT

0

298

(8,455)

RESULTAATBESTEMMING
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Lourdes
Bestemmingsreserve Kampen

0
0
0

(2,772)
2,660
410

(2,603)
7,736
(13,588)

0

298

(8,455)

5

