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Inleiding. 
 
Het jaar 2021 was evenals het voorafgaande jaar bijzonder. Bijzonder door de nog heersende covid-19 virus en 
de invloed van de beperkende maatregelen ter bestrijding van de pandemie. Ontmoetingen, bijeenkomsten, 
vergaderingen vonden slechts heel beperkt plaats.  
 
Honderd jaar geleden, op 1 januari 1901 werd de Vereniging Thomas Wildey opgericht. Het bestuur heeft nog 
geen besluit genomen over een eventuele herdenking van dat feit.   
 
Voor de Vereniging Thomas Wildey was het overlijden van onze onvolprezen secretaris Gerard van Anrooij een 
triest dieptepunt. Gerard heeft veel voor de vereniging betekend.  
 

Leden van Verdienste.  
 
Het bestuur besloot om gelet op hun inzet voor de vereniging, de oorkonde van verdienste uit te reiken evenals 
de daarbij behorende insigne aan; 
- Broeder Gerardus Catharinus (Gerard) van Anrooij geboren op 27-11-1937, lid van de John Welch Loge nr 14. 
- Broeder Jan Floris (Jan) Vroom geboren op 14-08-1951, lid van de Schokland Loge nr. 93. 

 
De gezondheid van Gerard van Anrooij ging zo snel achteruit, dat de oorkonde en bijbehorende insigne hem niet 
meer kon worden uitgereikt.  
Zorgelijk was (en blijft) de gezondheid van de dit jaar afgetreden (voorzitter) Jan Vroom. Om die reden werd hem 
de oorkonde met bijbehorende insigne uitgereikt in huiselijke kring op 15 december 2021.   
 

Algemene Ledenvergadering. 
 
Noodgedwongen door de beperkende corona-maatregelen kon de algemene ledenvergadering niet op de 
gebruikelijke wijze doorgaan. De loges en leden werden hierover geïnformeerd en er werden geen bezwaren 
gemaakt. Op 2 februari werden de agenda met bijbehoren jaarstukken aan de loges en leden verzonden en op 16 
februari werd de vergadering gesloten.  
Voorzitter Jan Vroom en Gerard van Anrooij traden af en waren niet herkiesbaar. De kascontrole over het 
kalenderjaar 2020 heeft niet plaats kunnen vinden. De leden en de nieuwe penningmeester gingen ermee 
akkoord dat het kalenderjaar 2020 en 2021 in één keer zullen worden gecontroleerd. Het controleverslag volgt in 
de volgende algemene ledenvergadering. De voorgestelde nieuwe bestuursleden werden unaniem gekozen.  
 

Bestuurssamenstelling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contactpersonen projecten. 
 

- “Er even tussenuit” → Ria Dirkmaat – Van der Meer en Herman Borger.  
- Regeling Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten → Gea Bosma en Harry Westerhof.  

 
 
 
 
 
 
 

Voorl. Roepnaam Familienaam Functie Lid loge Logeplaats 

H. Harry Westerhof secretaris John Welch Loge nr. 14  Sappemeer 

P.J.E. Pieter Van der Kooij voorzitter Leoverdia Loge nr. 91 Leeuwarden 

P.G.M. Piet Verwer penningmeester Schokland Loge nr. 93 Emmeloord 

H.J. Herman  Borger bestuurslid Alcmaria Loge nr. 95 Alkmaar 

M.T.P. Ria Dirkmaat - Van der Meer bestuurslid Vertrouwen Reb.Loge nr. 8 Alkmaar 

G.A. Gea Bosma bestuurslid Stuwkracht Reb.Loge nr. 22 Sappemeer 
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Bestuur. 
 
De contacten verliepen veelal telefonisch en via de mail. Voorzitter Pieter van der Kooij bezocht de bestuursleden 
en onderhield het onderling contact. Er werd één keer fysiek vergadert in de vergaderruimte van het Centraal 
Secretariaat van de I.O.O.F. in Emmeloord.  
Voorzitter  
 
De jaarverslagen van de beide projecten “Er even tussenuit” en Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten 
werden afzonderlijk opgemaakt en aan dit algemeen verslag gehecht waarmee zij er deel van uitmaken.  
 
 

Vergaderingen. 

 
Jammer genoeg heeft het jaarlijks besturenoverleg van de het Algemeen Bestuur van de I.O.O.F. en het bestuur 
van de V.T.W. niet plaatsgevonden. Juist in 2021 zou dat overleg weer worden opgepakt.  
  

Financiën.  
 
Voor het volledig inzicht in de financiën van de vereniging, wordt verwezen naar de als bijlage gevoegde 
jaarrekening, balans, begroting 2022 van de penningmeester P.G.M. Verwer.  
 

Ambassadeurs. 
 
De leden van de vereniging, zijn de individuele ordeleden van loges uit de jurisdictie Nederland en België van de 
I.O.O.F. die bij gelegenheid van de algemene ledenvergadering worden vertegenwoordigd door hun 
afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn de ambassadeurs van de vereniging.  
  

Good Governance.  

Het bestuur tracht te werken overeenkomstig het model van Good Governance en conformeert zich aan de 
principes vastgelegd in hun gedragscode.  

De bestuursleden en de vrijwilligers hebben hun werkzaamheden feitelijk en volgens de regels van de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement van de stichting verricht zonder beloning, met uitzondering van een eventuele 
onkostenvergoeding 
   

Korte vooruitblik.  

 

- Gelet op het inwerkingtreden van de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen is aanpassing van de 

Statuten en HHR noodzakelijk. Aan een voorstel wordt gewerkt.  

- De vereniging (en daarmee ook de bestuursleden) zijn niet verzekert tegen aansprakelijkheid. Met enige 

prioriteit wordt hieraan aandacht besteed en zullen polissen worden afgesloten.  

- Voorstellen om het maximumbedrag in het kader van onze ondersteuning aan maatschappelijke projecten te 

verhogen. Het voorstel zal hoogstwaarschijnlijk in 2022 aan de A.L.V. worden voorgelegd.  

 

Siddeburen, 31 december 2021. 

H. Westerhof, secretaris. 

 

 

P.J. van der Kooij 
Voorzitter 

P. Verwer 
Penningmeester 

G. Bosma 
Bestuurslid  

H. Borger 
Bestuurslid 

R. Dirkmaat – Van der Meer 
Bestuurslid 

  

 


