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Secretaris H. Westerhof 

Noorderholt 2  

9628 BW SIDDEBUREN 

secretaris@verenigingthomaswildey.nl 

  

JAARVERSLAG VERENIGING THOMAS WILDEY  

Dit jaarverslag 2022 bevat; 

1. Inleiding 

2. Bestuur 

3. Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten in 2022  

4. Verslag 2022 Er Even Tussenuit 

5. Korte vooruitblik 

Het volledig inzicht in de financiën van de vereniging, wordt verwezen naar de als bijlage gevoegde jaarrekening, 
balans, begroting 2023 van de penningmeester P.G.M. Verwer. 

 

1     Inleiding. 
 
De eerste maanden van 2022 werden evenals in 2021 nog beheerst door de covid-19 virus. Vanaf maart kwam 
het maatschappelijk verkeer ook binnen de Orde weer op gang. De gezondheidscrisis van de pandemie ging over 
in een andere crisis.  
De inval van Russische troepen in Oekraïne ontaarde in een oorlog die nog steeds gaande is en heeft inmiddels 
al duizenden mensenleven heeft gekost. De impact in Nederland, zowel economisch als maatschappelijk is 
enorm. Heel veel Nederlanders waaronder ook vele loges en Odd Fellows hebben zich op uitmuntende wijze 
ingezet voor de vluchtelingen uit, en de slachtoffers in Oekraïne.  
 
Het teruglopend ledental binnen de Orde en de opheffing van loges wordt ook zichtbaar in het jaarverslag van de 
penningmeester.  
 
De Orde zit in de eindfase van de “vernieuwing”. De loges hebben (bijna) allemaal de nieuwe statuten ontvangen 
en ook een daarop aansluitend huishoudelijk reglement (HHR).  
 
Het bestuur van de Vereniging Thomas Wildey (hierna VTW) heeft al langere tijd contact met het notariaat Van 
Dijk De Jongh in Dronten omdat ook de statuten en het HHR van onze vereniging aangepast dienen te worden. 
Wij hopen dat dit in 2023 gerealiseerd zal kunnen worden.  
 
Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de Grootloge deel te nemen aan de collectieve 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 
 
De oprichting van de VTW op 1 januari 1901 zullen wij herdenken in het jaar 2026.  
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Algemene Ledenvergadering. 
 
De ALV vond plaats op 5 maart 2022 in het logebouw in Emmeloord. De opkomst van de afgevaardigden was 
niet overweldigend wat o.a. geweten kan worden aan de pas opgeheven maatregelen in verband met de 
pandemie. Er waren vele afzeggingen. Met name ouderen zijn nog voorzichtig in de ontmoeting met derden in 
een groter verband. De jaarstukken werden ongewijzigd vastgesteld. De bestuursleden werden bij acclamatie 
herkozen. De uit te keren bijdragen ten behoeve van voorgedragen projecten “Er Even Tussenuit” en ROMA 
worden verhoogd.  
 
Uit de administratie bij het Centraal Secretariaat IOOF blijkt dat geregistreerde “Afgevaardigden VTW” in verband 
met leeftijd en gezondheid de ALV van de VTW niet meer (kunnen) bezoeken. Een update van het bestand lijkt 
noodzakelijk.  
 

Leden van Verdienste.  
 
Tijdens de ALV werd Marjon Leeftink-Kusters door de voorzitter bedankt voor haar vele werk voor de VTW. Zij 
werd benoemd tot Lid van Verdienste. Aan haar werd de bijbehorende oorkonde en insigne uitgereikt. 
 

Bestuurssamenstelling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen projecten. 
 

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

 

Bestuur. 
 
Het bestuur vergaderde vier keer in Emmeloord in het gebouw van het Centraal Secretariaat van de IOOF. De 
contacten zijn goed en buiten de officiële vergadering om wordt in voorkomend geval telefonisch of via de mail 
overlegd.  
Bij aanvragen (Er Even Tussenuit en ROMA) van loges waar één van de bestuursleden lid van is heeft het hele 
bestuur op de aanvraag beslist.   
 
De jaarverslagen van de beide projecten “Er even tussenuit” en Regeling Ondersteuning Maatschappelijke 
Activiteiten werden afzonderlijk opgemaakt en aan dit algemeen verslag gehecht waarmee zij er deel van 
uitmaken.  
 
Beleidsplan 2023-2025. Het bestuur heeft een proeve van een beleidsplan opgesteld, die op de volgende ALV 
zal worden besproken. Onze visie zijn de idealen van de oprichter Thomas Wildey. Onze missie is vervat in de 
opdracht van de oprichter en in de statuten van de VTW en de IOOF.  
 
Er zijn in 2022 twee Nieuwsbrieven aan alle leden verzonden. De verzending via het CS IOOF werd gericht aan 
de ambassadeurs van de VTW en de secretarissen van alle loges in Nederland en België. Er werd tevens gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om de leden te informeren via de Nieuwsbrief van de Grootloge IOOF.  
 
Lancering website. Door br Peter Wouda (Persbureau NOORDOOST.NL) werd in opdracht de website 
ontworpen voor de VTW. Ons bereikten berichten dat onze vereniging onvoldoende bekend is binnen en buiten 

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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de Orde. Middels deze site menen wij behalve aan de ANBI verplichtingen, ook te voldoen aan de 
informatiebehoefte. De site draagt bij aan ons streven om open en transparant te zijn naar onze leden en 
geïnteresseerden in ons werk.  
 
De site www.verenigingthomaswildey.nl is in ontwikkeling en in 2023 zal de informatie op de site verder worden 
uitgebreid.  Ook zijn middels deze site de contactmogelijkheden verbeterd.  
 

Vergadering met AB IOOF. 

 
Het bestuur vergaderde op 19 augustus in een goede sfeer met het algemeen bestuur (AB) van de Grootloge. 
Door verschillende omstandigheden werd er enkele jaren geleden voor het laatst met elkaar overlegd. Bij allen 
leeft de wens om de onderlinge band te verstevigen. Er is binnen het AB alle begrip voor de wens van de VTW 
een eigen website te lanceren. Met betrekking tot de viering van het 105-jarig jubileum in 2026 wil het AB 
bijdragen en meedenken over de aard en omvang van de activiteiten.  
  

Ambassadeurs. 
 
Binnen de Orde is de ambassadeur van de VTW een nieuwe functienaam. In theorie lijkt het een nieuwe 
functionaris. Wij zien het meer als een verduidelijking en iets bredere taak van de afgevaardigde VTW binnen de 
loge. Hij vertegenwoordigt zijn logeleden (lid van de VTW) in de ALV maar is daarnaast voorlichter binnen zijn 
loge voor het werk van de VTW. Hij ontvangt de benodigde informatie van het bestuur van de VTW en heeft korte 
lijnen met de bestuursleden (contactpersonen).  
 
De leden van de vereniging, zijn de individuele ordeleden van loges uit de jurisdictie Nederland en België van de 
IOOF. die bij gelegenheid van de algemene ledenvergadering worden vertegenwoordigd door hun loge-
afgevaardigde. De ambassadeur en de afgevaardigde (kunnen) in één persoon verenigd zijn.  
 

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 vereniging verricht zonder 
beloning, met uitzondering van een eventuele onkostenvergoeding 

   

2     JAARVERSLAG 2022 MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN. (ROMA) 

De beperkende maatregelen in januari en februari 2022 hebben er in negatieve zin toe bijgedragen, dat de lokale 
commissies maatschappelijke activiteiten hun goede werken pas later in het jaar (voorzichtig) weer hebben 
kunnen oppakken. Dit heeft ongetwijfeld ook zijn doorwerking gehad in de aanvragen om een bijdragen voor 
financiële ondersteuning voor maatschappelijke projecten.  
 
De in 2021 aangepaste werkwijze heeft de doorlooptijd van de aanvragen bekort. Bij een positief besluit kon de 
penningmeester de aanvraag afronden door overschrijving van de toegekende bijdrage. In de eerstvolgende 
bestuursvergadering werden de aanvragen door het gehele bestuur bekrachtigd, en in de notulen en in de 
Besluitenlijst opgenomen.  
 
Met betrekking tot aanvragen die niet konden worden gehonoreerd werden met de aanvrager mondeling 
gecommuniceerd, waarna de afwijzing (met redenen omkleed) schriftelijk werd bevestigd.  
Er werden 2 aanvragen afgewezen, omdat niet aan de voorwaarden in het reglement werd voldaan.  
 

Gehonoreerde aanvragen.  

 
1. Aanvraag van 5 april 2022 van de Heerenveense loges. Zij starten een hulpactie voor Oekraïne. Aan hen 

werd een bijdrage toegekend van € 1210,-.  
2. Aanvraag op 11 juni 2022 van de Leoverdia Loge nr 91. Zij voerden actie voor Jeremy een MS patiënt. Aan 

hen werd  een bijdrage van € 850,- toegekend. 
3. Aanvraag op 23 juni 2022 van de Sappemeerster loges. Zij hebben actie gevoerd voor de Speelgoedbank 

Amalia te Hoogezand. Aan hen werd een bijdrage toegekend van € 500,-. 
4. Aanvraag 25 oktober 2022 van Emmeloorder loges. Zij voerden een actie voor het Relevantshuis, een opvang 

voor mensen met beginnende dementie of Alzheimer. Aan hen werd een bedrag van € 950,-.  

http://www.verenigingthomaswildey.nl/
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5. Aanvraag 19 november 2022 van de Anker Loge nr. 46. Zij voerden actie voor vluchtelingen. Aan hen werd 
een bedrag toegekend van € 2750,-. 

 
De volledige aanvragen zijn gearchiveerd. Nadere informatie over de individuele aanvragen zijn te verkrijgen via 
de contactpersonen ROMA.  
Nadere informatie, het reglement en het aanvraagformulier vindt u op www.verenigingthomaswildey.nl               
De contactpersonen bereikt u via het mailadres  ereventussenuit@verenigingthomaswildey.nl 
 

3       JAARVERSLAG 2022  project “Er Even Tussenuit”. 

In verband met de beperkende maateregelen, en andere omstandigheden, is de aanvraag nr.4 van 2021 en de 

feitelijke vakantie in 2022. De aanvragen worden geregistreerd en behandeld op volgorde van binnenkomst bij de 

contactpersonen VTW.  

Dossiers 2022. 

Nr Datum Aanvrager Gasten Aantal Bestemming Wk Kosten 
        
1 15-feb Schoklandloge Fam A 4 kinderen Heideheuvel 17 € 839,97 

2 15-feb Schoklandloge Fam E 1 kind de Eemhof 18 € 1.402,10 

3 15-feb Schoklandloge Fam H 4 kinderen de Wildste Tuin 33 € 1.294,25 

4 2021 Winschoter loges Fam S 1 kind de Huttenheugte 42 € 1.098,70 

5 00-mrt J.Welch / Stuwkracht  fam N 3 kinderen de Huttenheugte 32 € 1.826,60 

6 25-mrt Zeeasterloge fam H 1 kind Dopersduin 30 € 863,30 

7 00-mei Verdraagzaamheid Fam 4 kinderen Panoramaschip  € 1.168,00 

8 8-mei Magnusloge fam v.d. M 5 kinderen Dopersduin 30 € 1.803,45 

9 4-mei Iris Reb Johan W F loge fam De G 2 ouderen De Roggeberg 35 € 960,00 

10 2-mei Aletta Jacobsloge fam. v.d.Z 1 kind Ooghduynene 22 € 421,15 

11 29-jun Aletta Jacobsloge fam.N 1 kind Amerongens Berg 36 € 639,84 
 

De nummering is  vanaf 1 januari 2022 doorlopend. De nummering is gelijk aan de dossiernummering van de 

desbetreffende aanvraag. De “datum” is de datum van binnenkomst van de aanvraag. Om voor de hand 

liggende redenen is dit verslag geanonimiseerd.  Indien gewenst kan er nadere informatie worden gevraagd aan 

de contactpersonen. 

Nadere informatie, het reglement en het aanvraagformulier vindt u op www.verenigingthomaswildey.nl U bereikt 

de contactpersonen via het mailadres  ereventussenuit@verenigingthomaswildey.nl 

4     Korte vooruitblik. 

- Wij hopen in 2023 de nieuwe Statuten notarieel te passeren. Afhankelijk van de datum van het gereedkomen 

van de concept-statuten zal eventueel een extra ALV worden uitgeschreven.  

- Zo mogelijk zal gelijktijdig het concept (nieuw) HHR aan de leden worden voorgelegd.    

- In 2023 (aansluitend aan de ALV) zal voor het eerst een afzonderlijke bijeenkomst met de ambassadeurs 

worden gehouden.  

- Wij zijn bereid om aan loges waar die behoefte aanwezig is voorlichting te geven over het werk van de VTW. 

De VTW heeft behoefte aan ambassadeurs VTW binnen alle loges. 

- Aan de ledenvergadering wordt in overweging gegeven om het project uit te breiden met andere vormen van 

familie-uitjes, zoals een weekendje naar een pretpark of een gezins- of familie-uitje naar de dierentuin. 
 

Siddeburen, 31 december 2022. 

H. Westerhof, secretaris. 

P.J. van der Kooij 
Voorzitter 

P. Verwer 
Penningmeester 

G. Bosma 
Bestuurslid  

H. Borger 
Bestuurslid 

R. Dirkmaat – Van der Meer 
Bestuurslid 
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