
ANBI-informatie 

Statutaire naam: Loge van Vrijmetselaren Gamma 

Verkorte naam:   Loge Gamma 

Statutair gevestigd te:  Amstelveen 

K.v.K. registratienummer:  40539086 

RSIN:    816618926 

Doel, missie en beleidsplan van de Orde en haar Loges  

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden werd op 26 december 1756 
gesticht door afgevaardigden van tien in de Republiek der Verenigde Nederlanden werkzame loges. 
Op 2 maart 1770 werd zij door de Grootloge van Londen als een onafhankelijke regelmatige 
Grootloge erkend. 

De Orde heeft in de loop van de tijd steeds in haar Ordewetgeving een beschrijving opgenomen van 
wat in een bepaald tijdsbestek gezien werd als het meest kenmerkende van vrijmetselarij, van de 
Orde en van het lidmaatschap daarvan.  

Een 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 op 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 hoger 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.  

Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loges genaamd. Zoals in Loge van 
Vrijmetselaren Gamma, gevestigd te Amstelveen. Deze Loge werd opgericht op 9 november 1976.  

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. 

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. Het beleid van de Orde is er op gericht om zoveel 
mogelijk mannen in de gelegenheid te stellen vrijmetselarij te kunnen beoefenen. Loge van 
Vrijmetselaren Gamma biedt die gelegenheid. In de regel elke dinsdagavond. 

In het kader van de ANBI-regeling is een groepsbeschikking afgegeven aan de Orde ven 
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en de bij deze Orde aangesloten Loges in 
Nederland.   

Gelet op het bovenstaande is een verslag van de activiteiten overbodig. 



Statuten 

In de statuten (artikel 2) is de doelstelling van de vereniging verwoord. 

De vereniging stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de Vrijmetselarij in overeenstemming 
met de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten voor de Orde van 
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Zij neemt voorts als grondslag aan de 
erkenning van de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, ieders recht om zelfstandig te 
zoeken naar waarheid, ’s mensen zedelijke verantwoordelijkheid voor zijn handel en wandel, de 
gelijkheid in wezen van alle mensen en ieders plicht om met toewijding te arbeiden aan het welzijn 
van de gemeenschap. Dit alles in overeenstemming met de bepalingen zoals in de Grondwet van de 
Orde zijn gesteld. 

Beloningsbeleid 

Loge van Vrijmetselaren Gamma kent geen betaalde bestuurders. 

Bestuurders 

Voorzitter:  de heer mr. H. Kers 

Secretaris:  de heer J.A. Smoorenburg 

Penningmeester: de heer J. in ’t Veld 

Bezoek- en correspondentieadres: Amsterdamseweg 168-170, 1182 HK  Amstelveen 

Financiële verslaglegging 

Verkorte	  exploitatierekening	  Loge	  van	  Vrijmetselaren	  Gamma	  over	  2012	  (bedragen	  in	  €)	  
	  

	   	   	   	  LASTEN	  
	   	  

BATEN	  

Omschrijving	   Resultaat	  	   Omschrijving	   Resultaat	  
	  	   2012	   	  	   2012	  

Kosten	  Logebijeenkomsten	   1774,09	   Contributies	   9010,00	  
Administratie,	  secretariaat	  en	  website	   618,60	   Entreegelden	   364,00	  
Afdrachten	   7203,84	   Donaties	   803,24	  
Donatie	  Stichting	  Teknopilos	   174,00	   Specifieke	  bijdragen	   174,00	  
Representatie	   184,00	   Rente	   66,04	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Batig	  exploitatiesaldo	   462,75	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Totaal	   10417,28	   Totaal	   10417,28	  
	  
Korte toelichting: 
 
In de post “Afdrachten”  is tevens de 
gebruiksvergoeding voor het Logegebouw 
opgenomen ad € 3.220,00. 
 

	   	   	  	  
Het batig exploitatiesaldo is aan het Eigen 
vermogen per 31-12-2012 toegevoegd. 

	   	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Verkorte	  balans	  per	  31	  december	  2012	  Loge	  van	  Vrijmetselaren	  Gamma	  (bedragen	  in	  €)	  

	  
	   	   	   	  ACTIVA	  

	   	  
PASSIVA	  

Omschrijving	   31-‐12-‐2012	   Omschrijving	   31-‐12-‐2012	  

Liquiditeiten	   18188,56	   Vooruitontvangsten	   7266,00	  
Voorraden	   355,24	   Crediteuren	   474,81	  
Regalia	   2910,13	   	  	   	  	  
	  	   	  	   Eigen	  vermogen	   13713,12	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Totaal	   21453,93	   Totaal	   21453,93	  

	   	   	   	  Korte toelichting: 

De liquiditeiten betreffen de banksaldi. 

De regalia (borstjuwelen voor de officianten) zijn gewaardeerd op de historische kostprijs. Gelet op de 
waardevastheid van de regalia (zilver) wordt hierop niet afgeschreven. 

  

	  


