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Inleiding. 
 
Door de maatregelen in verband met de coronapandemie werd er in 2021 weinig vergaderd en werden 
activiteiten op voorhand niet georganiseerd en doorgeschoven naar een latere datum. Dit zal er ook toe geleid 
hebben dat slechts weinig aanvragen werden ingediend voor een bijdrage in het kader van het project 
Maatschappelijke Ondersteuning, de zogenaamde ROMA (Regeling Maatschappelijk Ondersteuning).  
 
Werkwijze. 
 
De werkwijze werd in 2021 aangepast. Twee bestuursleden (per 17-9-21 Gea Bosma en Harry Westerhof) 
beoordelen en toetsen de aanvragen Maatschappelijke Ondersteuning aan het reglement.  
Voldoet de aanvraag aan de criteria dan wordt de aanvraag afgewikkeld en de penningmeester hierover 
geïnformeerd. De penningmeester maakt het toegekende bedrag over naar de aanvrager.  
Bij een afwijking van het reglement beslist het bestuur, evenals bij een aanvraag van de eigen loge.  
Van iedere aanvraag wordt een kort verslag opgemaakt, met datum en naam aanvragen (loge), het doel en 
andere relevante gegevens.  
Het verslag wordt in de volgende bestuursvergadering geaccordeerd en in de Besluitenlijst opgenomen.  
 

Gehonoreerde aanvragen.  

 
1. Aanvraag 28 maart 2021 van de Zaan Loge nr.20 en de Czaar Peter Loge nr. 60 in samenwerking met 

de Kampeervereniging Vondeloord. Project “Houd hen in Balans” een sub-therapie onder auspiciën van 
Heliomare in Wijk aan Zee. Toekenning van € 900,-. 

2. Aanvraag 29 april 2021 van de Eemloge nr. 36 te Baarn. Project inventaris hospice “De Luwte”   in Soest. 
Toekenning € 1.000,-.  

 

Korte vooruitblik.  

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.  

 

Sappemeer / Siddeburen, 31 december 2021. 

G. Bosma                                                                                                                                  H. Westerhof. 

 


