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Reglement Ondersteuning 

 

Maatschappelijke Activiteiten 

 

(ROMA) 
 

 

 

Begripsbepalingen. 

Artikel 1. 

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in de Statuten van de vereniging Thomas 

Wildey en wordt aangeduid als “Reglement Ondersteuning Maatschappelijke 

Activiteiten”. (ROMA) 

2. In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. loges: de loges, die lid zijn van de Grootloge; 

b. Grootloge: de Vereniging Grootloge van Nederland en België van de Independent 

Order of Odd Fellows; 

c. De Statuten: de Statuten van de vereniging. 

 

Doel. 

Artikel 2. 

De vereniging biedt op verzoek en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 van 

de Statuten, een financiële ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten van loges.  

Morele en waar nodig materiele en financiële steun aan mensen of groeperingen, in 

principe staande buiten de vereniging I.O.O.F., die in welke vorm hulp behoeven; alles in 

de ruimste zin van het woord. 

 

Aanvraagprocedure. 

Artikel 3. 

1. Het initiatief voor de in artikel 2 bedoelde activiteit(en) moet uitgaan van één loge of 

van meerdere loges gezamenlijk. 

2. Indien in een gemeente meer dan één loge is gevestigd en deze loges ten behoeve van 

het verrichten van maatschappelijke activiteiten gezamenlijk een commissie, 

Vereniging of Stichting voor Maatschappelijke Activiteiten hebben opgericht, wordt 

een door die commissie, vereniging of stichting ter zake genomen initiatief beschouwd 

als een initiatief van meerdere loges gezamenlijk. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde loge of loges, commissie(s), vereniging(en) of 

stichting(en) voor maatschappelijke activiteiten dienen, tegelijk met de indiening van 
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een aanvraag, een actuele en zo exact mogelijke begroting van de door hen 

voorgenomen activiteit te overleggen alsmede, na beëindiging van die activiteit, een 

getrouwe eindafrekening van deze activiteit.  

4. De in te dienen aanvraag moet goed gemotiveerd zijn. 

5. Het bestuur van de vereniging belast twee leden van het bestuur met de   beoordeling 

van de ingediende aanvragen.  

6 De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 

 

 

Voorwaarden met betrekking tot de te verlenen bijdragen. 

Artikel 4. 
1. De vereniging Thomas Wildey verleent een bijdrage in de kosten welke verband 

houden met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2, waaronder 

begrepen de aanloopkosten, tot een maximum van 80 % van de eventuele tekorten op 

de begroting tot een maximum van € 1000,=.  

2. Het totaal van de door de vereniging per activiteit bij te dragen kosten, als bedoeld in 

het eerste lid, is gebonden aan een maximum bedrag, waarvan de hoogte jaarlijks door 

de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Statuten, 

wordt vastgesteld.  

3. De in artikel 3, eerste en tweede lid, bedoelde loge of loges, commissie(s), 

vereniging(en) of stichting(en) voor maatschappelijke activiteiten, dienen zelf een 

substantiële bijdrage te leveren in de per project te maken kosten.  

4. De in artikel 2 bedoelde activiteit(en) moeten plaats hebben in Nederland en/of België. 

5. Een loge of een groep van meerdere loges gezamenlijk, dan wel een commissie, 

vereniging, of stichting voor maatschappelijke activiteiten, als bedoeld in artikel 3, 

eerste en tweede lid, kan niet meer dan één aanvraag per kalenderjaar indienen. 

6. Een zelfde organisatie kan niet meer dan twee kalenderjaren achtereen een aanvraag 

indienen. 

7. Indien aan het eind van een kalenderjaar blijkt dat het aantal voor dat jaar gedachte 

aanvragen niet is gehaald en het daarvoor in de begroting van de vereniging 

gereserveerde bedrag niet volledig is of zal worden gebruikt, kan voor het daarop 

aansluitende kalenderjaar door het bestuur een uitzondering worden gemaakt op de in 

beide voorgaande leden van dit artikel bedoelde beperkingen.  

 

Wijziging van het reglement. 

Artikel 5. 

1. Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden besloten door de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering van de vereniging, als bedoeld in artikel 12, tweede lid, 

van de Statuten. 

2. Elke, in het eerste lid bedoelde, wijziging van dit reglement dient op de agenda van de 

desbetreffende algemene ledenvergadering te worden vermeld. De verzending van die 

agenda geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, vierde lid, van de 

Statuten. 

3. De tekst van een voorstel tot wijziging van dit reglement dient uiterlijk veertien dagen 

voor de dag van de vergadering, als bedoeld in het eerste lid, de dag van verzending en 

de dag van vergadering niet meegerekend, aan de leden van de vereniging te worden 

toegezonden. 
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Slotbepalingen. 

Artikel 6. 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, eventueel in overleg 

met de betrokken aanvragende loge(s), commissie, vereniging of stichting voor 

maatschappelijke activiteiten. 

2. Dit reglement en nadere, in samenhang met dit reglement, door het bestuur of de 

algemene ledenvergadering te nemen, besluiten treden in werking op de dag, volgende 

op die van vaststelling, respectievelijk aanneming. 

 

Artikel 7. 

Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden te Emmeloord 

op zes maart twee duizend tien. Elk eerder voor dit doel vastgesteld reglement komt 

hiermee te vervallen. 

 

Emmeloord, 6 maart 2019 

 

J. F. Vroom, voorzitter 

 

G.C. van Anrooij secretaris 

 

 

 


