
Loge Delta 2021, Algemeen

Bestuurders 2020-2021

Doelstelling / missie:
De Loge heeft ten doel de beoefening van de reguliere Vrijmetselarij. Zij gedraagt zich daarbij naar 

de regels, neergelegd in de Ordewetgeving van de Orde van Vrijmetselaren onder het 
Grootoosten der Nederlanden gevestigd te Den Haag. 

Te weten:

Beginselverklaring:

De Orde van Vrijmetselaren heeft in de loop der tijden steeds in haar wetgeving een beschrijving 
opgenomen waarin wordt aangegeven wat het meest kenmerkende dient te zijn van de vrijmetselaar 
en de betekenis van zijn lidmaatschap van de orde.

Artikel 1.1. De vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde 
behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij 
werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke 



vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar 
naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te 
dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt dàt wat mensen verbindt en tracht weg 
te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan 
krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die
hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht 
die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als opperbouwmeester des 
heelals. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de 
gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders 
verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Artikel 1.2. De vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. 
Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de 
loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, 
levensbeschouwingen en inzichten. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid 
van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.

Artikel 1.3. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is het 
organisatorisch verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te kunnen
beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar oprichting heeft gedaan.

Artikel 1.4. De Orde eist van haar leden gehoorzaamheid aan de wetten des lands zolang en voor 
zover die wetten geen beperkingen inhouden van de vrijheid van meningsuiting en vereniging.

Artikel 1.5. De Orde onderhoudt Internationale betrekkingen  met de door haar erkende grootloges 
in het buitenland. Mede hierdoor zorgt zij ervoor dat haar leden ook daar kunnen werken, zodat de 
broederketen de gehele wereld omspant. 

Beleidsplan
 Naast de contributies van de leden wordt in elke bijeenkomst een collecte 

gehouden voor een goed doel. De penningmeester houdt hiervan boek bij en 
maakt het gecollecteerde geld over naar dat goede doel. 

 De penningmeester int de contributies en giften, houdt hiervan boek bij en 
maakt jaarlijks een balans en een kosten en baten overzicht op. 

 Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
 Voor voorlichting wordt subsidie gevraagd aan de Orde. Deze bedraagt 50% 

van de gemaakte kosten van advertentie en voorlichtingsmateriaal en bedraagt 
maximaal € 350 per jaar.

 In de algemene ledenvergadering (ALV) wordt uit de logeleden een 
onafhankelijke kascontrolecommissie gekozen die minstens eens per jaar de 
boeken van de penningmeester controleert en de ALV hiervan verslag doet. 

 Twee maal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin 
bestuursvoornemens en verenigingszaken besproken worden. In de eerste ALV, 
meestal in december, wordt een begroting gepresenteerd en in stemming 
gebracht. In de tweede ALV, meestal in juni, wordt de financiële verantwoording
over het afgelopen kalenderjaar gepresenteerd, samen met het advies van de  
kascommissie, en in stemming gebracht.



Het beloningsbeleid
Alle bestuurders van loge Delta zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen geldelijke 
vergoeding. 
De loge heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende 
activiteiten (2020-2021)
De opening van het Werkjaar vond plaats op woensdag 22 september 2021 in de Van Vollenhovenstraat. 
Het Werkjaar begon in feite reeds op 17 september 2021 met de eerste bestuursvergadering. 
De Loge bestond op dat moment uit 30 leden, te weten 29 meester vrijmetselaars en 1 gezel. In de loop van 
het Werkjaar werd met hen een programma gerealiseerd met o.a. arbeid in de 1e graad, open loges, open 
comparities, ledenvergaderingen en een een zomerbijeenkomst. Aldus vonden 39 Voorhof bijeenkomsten 
plaats waarvan 9 via internet (corona):

De geplande Zomerbijeenkomst op 14-8-2021 niet door wegens te weinig belangstelling.

Een broeder is naar elders vertrokken en een broeder is van elders overgeschreven naar onze loge. Dit 
werkjaar zijn er twee inwijdingen geweest en is een broeder gezel verheven tot meester vrijmetselaar.
Gemiddeld bezoeken 13 broeders de bijeenkomsten.

In het afgelopen werkjaar zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. En is het bestuur 6 maal bijeen 
geweest, waarvan 6 keer via Zoom. Om de communicatie tussen bestuur en de overige leden van de loge 
nieuw leven in te blazen zijn vier commissies ingesteld: Commissie Omgangsvormen en maçonnieke 
kwaliteit (COM) die tweemaal bijeen is gekomen, commissie Koersbepaling en Besluitvorming (CKB) die 3 
maal bijeen is gekomen, commissie Wetgeving, Benoemingsbeleid en Samenstelling Bestuur (WBS) die 
tweemaal bijeen is gekomen en commissie (Statutaire) Bevoegdheden (CSB) die viermaal bijeen is 
gekomen. Op 6 april hebben de commissies verslag gedaan van hun activiteiten. De conclusies en 
aanbevelingen van de commissies zullen aan het begin van het komende werkjaar in de ledenvergadering ter 
beoordeling gepresenteerd worden.

Aan het slot van het werkjaar 2021-2022 kan het totaal aantal leden vastgesteld worden op 28 broeders, te 
weten 26 meesters en 2 leerlingen.



Balans en staat van baten en lasten (2021)
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