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1 Publicatieplicht
Onderhavige publicatiegegevens van de Johanniter Orde in Nederland (hierna de Johanniter Orde) zijn de
gegevens zoals bedoeld bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen
1994 van 12 juli 2013, Nr. DB 2013/366 M.
Met de publicatie van deze gegevens beoogt de Johanniter Orde te voldoen aan de met ingang van 1
januari 2014 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen bestaande verplichting om op toegankelijke wijze
informatie te publiceren via internet teneinde het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen.

2 Algemene gegevens
Naam

Johanniter Orde in Nederland

RSIN

0028.69.482

Vestigingsplaats

Den Haag

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40.40.85.14

Adres Kanselarij

Lange Voorhout 48
2514 EG Den Haag

Algemeen Secretaris

Jonkheer mr C.M.E. van Nispen tot Sevenaer
Mr. F.W.T. Pahud de Mortanges

Website

http://www.johanniter.nl

Fiscale status

Algemeen Nut Beogende Instelling

Statuten

Laatstelijk gewijzigd bij acte verleden op 23 april 2016 voor Mr T.J.
Burgemeestre, notaris te ‘s -Gravenhage

Accountant

Van Noort Gassler & Co, Den Haag

Link publicatiegegevens

http://www.johanniter.nl/orde

Datum publicatiegegevens

1 januari 2018

De Johanniter Orde in Nederland is een vereniging naar Nederlands recht zoals vastgelegd in Boek 2 titel 6
Burgerlijk Wetboek.
De vereniging is bij notariële acte opgericht op 30 april 1909 als “Commenderij Nederland van de Balije
Brandenburg der Johanniter Orde” en is erkend bij Koninklijk Besluit van 31 juli 1909, nummer 43.
Na de oorlog werden de banden met de Balije van Brandenburg verbroken en werd de Orde bij Koninklijk
Besluit no. 33 van 5 maart 1946 zelfstandig onder de naam "Orde van Sint-Jan". Deze naam werd bij
Koninklijk Besluit no. 41 van 10 september 1958 veranderd in "Johanniter Orde in Nederland".
De Johanniter Orde is aangewezen als organisatie krachtens art. 1d van de Wet geneeskundige
hulpverlening bij rampen en zware ongevallen.
De Kanselier der Nederlandse Orden heeft de Johanniter Orde in Nederland opgenomen als erkende
ridderlijke orde in zijn besluit van 15 augustus 2002 (Staatscourant van 30 augustus 2002, nr. 166).
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3 Doelstelling
De Johanniter Orde stelt zich ten doel: ‘De mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden,
zieken en anderszins hulpbehoevenden en door mede te werken aan maatregelen, waardoor menselijk
1
leed kan worden voorkomen en verzacht’.
Vrij vertaald betekent dit het helpen van mensen die het in onze samenleving op welke manier dan ook
moeilijk hebben, zonder aanzien des persoons. Dat kunnen bejaarden of zieken zijn, maar ook dak- en
thuislozen, verslaafden of mensen die door een andere oorzaak ondersteuning nodig hebben.
De Johanniter Orde heeft geen winstoogmerk.

4 Beleidsplan
In praktijk worden de doelstellingen van de Johanniter Orde verwezenlijkt door de volgende (combinatie)
van activiteiten:
1.
2.
3.
4.

Johanniter Nederland: inzet van vrijwilligers bij zorginstellingen en ondersteuning van zorgbehoeftigen;
samenwerkingsverbanden met zorginstellingen;
bestuurlijke betrokkenheid bij zorginstellingen;
financiële ondersteuning van zorginstellingen.

4.1 Johanniter Nederland
In 1974 is de Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en Ridderlijk Duitsche Orde Balije van
Utrecht opgericht, thans genaamd Stichting Johanniter Hulpverlening en sinds 2016 werkend onder de
naam Johanniter Nederland. Hoewel ook andere instellingen financieel bijdragen aan Johanniter
Nederland, zijn de Johanniter Orde en de Ridderlijke Duitsche Orde de grootste financiers. Het bestuur van
Johanniter Nederland wordt benoemd door het Kapittel van de Johanniter Orde.
Het doel van Johanniter Nederland is door middel van vrijwilligers hulp bieden aan ouderen, zieken,
mensen met een lichamelijke of zintuigelijke beperking en andere hulpbehoevenden. De belangrijkste
activiteiten van Johanniter Nederland zijn:
−
−
−
−

Johanniter Hulpgroepen voor hulpverlening aan mensen met een functiebeperking, ouderen,
zieken en andere hulpbehoevenden.
Johanniter Vakantieweken voor mensen vanaf 50 jaar met een lichamelijke beperking en hun
(eventuele) partner.
Vakantieweekeinden voor jongeren met een functiebeperking.
Johanniter Vakantiebemiddelingsbureau voor het vinden van individuele begeleiding voor
mensen met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking om in binnen- of buitenland op
vakantie te gaan.

Vrijwilligers vormen de spil van Johanniter Nederland. Sinds de oprichting is hun aantal gestaag gegroeid.
Op dit moment zijn het er ongeveer 4.000. Deze vrijwilligers zijn onder andere werkzaam in de thuiszorg,
ziekenhuizen, inloophuizen, hospitia en woonzorgcentra.

1

Statuten Artikel 3
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4.2 St. Jans Hospice De Casembroot
De Johanniter Orde is eigenaar van het gebouw van het St. Jans Hospice De Casembroot te Middelburg.
Dit hospice werd in oktober 2002 geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix. De feitelijke zorg wordt
geleverd door Stichting Zorgstroom. Het hospice is een High Care hospice, met het Keurmerk Palliatieve
Zorg hetgeen betekent dat in het hospice een hoge mate van kwaliteit wordt geleverd. In het hospice
wordt zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase. Er is oog voor alle betrokkenen: bewoners, hun
naasten en zorgverleners.

4.3 Bestuurlijke betrokkenheid bij zorginstellingen
De Johanniter Orde is bestuurlijk betrokken bij een aantal in Nederland gevestigde zorginstellingen:
−
−

−

−

−

−

Stichting Amaris Theodotion, Laren (NH), een centrum voor wonen, zorg, revalidatie en behandeling.
Stichting Johanniter Opvang, Ede; de Johanniter Opvang biedt onderdak en ondersteuning aan
mensen die door problemen hun woning hebben verlaten of dreigen te moeten verlaten en helpt hen
weer op weg naar een zo zelfstandig mogelijk en menswaardig bestaan.
Stichting Johannes Hospitium, Vleuten; het Johannes Hospitium biedt een gastvrij verblijf en
liefdevolle topzorg met 24-uurs professionele verzorging en begeleiding voor mensen in de laatste
levensfase.
Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen, Wilnis; Het Johannes Hospitium De Ronde Venen
biedt hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. De zorg is gericht op het
behoud van kwaliteit van leven en het verlichten van pijn, angst en verdriet.
Stichting Kruispost, Amsterdam; Kruispost Amsterdam biedt medische en psychosociale zorg aan
mensen in Amsterdam die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden (onverzekerden, dak- en
thuislozen, ongedocumenteerden en (uitgeprocedeerde) asielzoekers). De medische hulp is
vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk.
Diakonaal Aandachtscentrum, Dordrecht; Het Diakonaal Aandachtscentrum is een plek in Dordrecht
waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip, troost of een goed gesprek.

4.4 Financiële ondersteuning van zorginstellingen
Zorginstellingen of projecten waarbij de Johanniter Orde historisch of organisatorisch betrokken is,
kunnen op aanvraag een (beperkte) financiële ondersteuning krijgen. De Orde verstrekt overigens geen
financiële ondersteuning aan privépersonen.
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5 Bestuur
5.1 Bestuurssamenstelling
Het Kapittel is met het bestuur en de algemene leiding van de Johanniter Orde belast en bestaat uit ten
minste zeven en ten hoogste elf Rechtsridders en Rechtsdames. Het Kapittel vertegenwoordigt de
Johanniter Orde in en buiten rechte en kan de Johanniter Orde binden. De Kapittelleden worden door de
Ridderdag (de Algemene Ledenvergadering) gekozen op voordracht van het Kapittel. Voorgedragen
2
Kapittelleden worden benoemd voor drie jaren en zijn tweemaal aansluitend herkiesbaar. Het Kapittel
vergadert circa tien keer per jaar dan wel meer indien nodig.

5.2 Namen van de bestuurders
De samenstelling van het Kapittel is als volgt:
Jonkheer drs A.J. van Citters RA
Drs W.P. baron van Lawick van Pabst MBA
Jonkheer mr J.W.E. Storm van ‘s Gravensande
Jonkheer mr A. van Bunge
Mevrouw drs F. D. Graswinckel - de Beaufort
Jonkheer C.L. van Beijma thoe Kingma
Jonkvrouw C.J.E. van Rappard

Coadjutor
Schatmeester
Werkmeester
Kanselier
Werkmeesteres
Kapittelridder
Kapitteldame

De positie van Landcommandeur is sinds het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernard der
Nederlanden Prins van Lippe-Biesterfeld in 2004, vacant.
Geen van de Kapittelleden van de Orde is veroordeeld wegens het aanzetten tot haat of het gebruik van
geweld.

5.3 Beloningsbeleid
De leden van het Kapittel ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Kapittelleden ontvangen
jaarlijks €300 als tegemoetkoming voor reiskosten en telefoonkosten. Onkosten boven dit bedrag kunnen
op declaratiebasis worden vergoed.

2

Statuten Artikel 11
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6 Verslag uitgeoefende activiteiten
Johanniter Nederland
In 2017 organiseerde Johanniter Nederland vijf Johanniter vakantieweken. Dit zijn aangepaste vakanties
voor mensen vanaf ongeveer vijftig jaar die vanwege ziekte, een beperking of leeftijd niet zelfstandig met
vakantie kunnen. Ook mantelzorgers zijn van harte welkom. In totaal gingen in 2017 ongeveer honderd
gasten mee met een Johanniter vakantieweek. Een zelfde aantal deskundige en bevlogen vrijwilligers
zorgde voor de begeleiding en (verpleegkundige) zorg.
De eerste Johanniter vakantieweek werd georganiseerd in 1957. In die tijd was Johanniter Nederland een
pionier op het gebied van aangepaste vakanties. Wij zijn bijzonder blij dat we door de jaren heen deze
vakanties konden blijven aanbieden. Want ondanks alle ontwikkelingen in de samenleving zijn
zorgvakanties nog net zo nodig als toen. Daarom wilden wij in 2017 graag uitgebreid stilstaan bij de viering
van het zestigjarig bestaan van de Johanniter vakantieweken.
In het kader van de overkoepelende doelstellingen voor 2017 zijn een aantal processen rond de
vakantieweken verbeterd. Zo is er een online inschrijf systeem voor vrijwilligers geïntroduceerd waardoor
sneller, efficiënter en met betere bescherming van persoonsgegevens gewerkt kan worden. De
budgettering tijdens een vakantieweek is verder uitgewerkt en de afspraken hierover met de
verantwoordelijke vrijwilligers zijn verhelderd. Bovendien is het budget dat tijdens een vakantieweek per
gast kan worden uitgegeven verhoogd. Hierdoor hebben onze gasten – die vaak niet zoveel te besteden
hebben - minder eigen uitgaven tijdens hun vakantie.
Hoewel de Johanniter vakantieweken nog altijd in een behoefte voorzien, is het besef dat wij niet zomaar
op de oude voet door kunnen gaan, de laatste jaren gegroeid. Daarom startten wij in 2017 met een
herijking van de vakantieweken. Los van de huidige vorm en doelgroep waren de centrale vragen daarbij:
Wat is het doel van de Johanniter vakantieweken? Voor wie kunnen wij het meeste betekenen? Hoe
kunnen wij dit het beste doen? Om meer inzicht in deze materie te krijgen, is een grondig onderzoek
gedaan, waarbij werd gefocust op de volgende deelgebieden: doelgroep, vrijwilligers, vorm van de
vakanties, organisatie/logistiek, financiën. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek worden in
2018 verdere stappen ondernomen, waarbij ook de vrijwilligers van de vakantieweken worden
geconsulteerd.

Sint Jans Hospice de Casembroot
Het Sint Jans Hospice de Casembroot is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun
laatste levensfase kunnen doorbrengen. Hier wordt 24 uur per dag, high-care zorg geboden door een
hecht team van gespecialiseerde verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Bewoners en hun naasten
worden door het team van medewerkers en vrijwilligers warm ontvangen en deskundig begeleid.
Uiteraard geldt dit ook voor de naasten. Met het behalen van het Keurmerk Palliatieve Zorg behoren we
tot de Associatie Hospicezorg Nederland.
Sint Jans Hospice De Casembroot vierde op 5 oktober 2017 haar 15-jarig bestaan. Er is een
minisymposium georganiseerd met als gastspreker Sander de Hosson, die het thema “compassie in de
palliatieve zorg” in de breedste zin van het woord heeft behandeld. De huisartsen van Walcheren waren,
als dank voor 15 jaar prettig samenwerken, uitgenodigd voor een lunchsessie. ’s Avonds was er een diner
voor alle betrokkenen. Dit diner werd aangeboden door de Vrienden van het Hospice. De Vrienden zijn al
15 jaar nauw betrokken bij het hospice en zorgen al die tijd voor materiële en immateriële steun en
extraatjes voor het hospice.
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De keuken en woonkamer zijn verbouwd. Alles is gemoderniseerd en heeft een open en warme uitstraling.
De Johanniter Orde heeft dit financieel mogelijk gemaakt.
In totaal werden 67 bewoners opgenomen in het hospice. Er waren 54 overlijdens en 9 bewoners werden
overgeplaatst naar Wet Langdurige Zorg instellingen. Vier bewoners verblijven nog in het hospice. Uit de
evaluatiebrieven van nabestaanden blijkt een hoge tevredenheidsscore.

Financiële ondersteuning zorginstellingen en projecten
Financiële bijdragen werden geleverd aan:
−

−

−

Logeerhuis De Buren. Er is nu gekozen voor een andere opzet op de Kop van Zuid, een buurt met 180
nationaliteiten. In een multifunctioneel pand zijn 15 bedden beschikbaar voor mensen die na
ziekenhuisopname weer thuis moeten aansterken en niet over een sociaal netwerk beschikken om
hen daarbij de ondersteunen. Daarnaast is er ook opvang voor mantelzorgers. Het Kapittel beraadt
zich over de rol die de Orde daarbij nog kan spelen. Het appartement in Ommoord is verkocht.
De organisatie van de Sint Jansdag. Dit initiatief is in 2014 gestart. Jongere leden van de Johanniter
Orde en de Orde van Malta, associatie Nederland organiseren een dag voor kinderen die extra
aandacht verdienen, omdat zij onder de armoedegrens leven. In 2017 is een groep jongeren van
Nationaal Fonds Kinderhulp naar het Openluchtmuseum afgereisd. Ze hebben daar een hele
geslaagde dag gehad met een rondleiding in de ochtend en een bezoek aan de Canon van Nederland
in de middag.
Overige projecten zoals een Johanniter project in Hongarije (opknappen van een school), het woonzorgcentrum Amaris Theodotion te Laren, het Diakonaal Aandachtscentrum te Dordrecht en het St
John of Jerusalem Eye Hospital.
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7 Financiële verantwoording
7.1 Verkorte staat van baten en lasten over het jaar 2017
De jaarrekening voor 2017 is gecontroleerd door Van Noort Gassler & Co Accountants te Den Haag en
voorzien van een controleverklaring. Onderstaand volgt de verkorte staat van baten en lasten van de
Johanniter Orde over het jaar 2017.

In €

Netto baten
Vaste lasten
Besteedbare middelen
Giften aan JO instellingen
Inzet JO leden
Besteding van middelen

Saldo van baten en lasten uit reguliere activiteiten

2017
realisatie

2016
realisatie

421.116
149.671

413.958
142.915

271.445

271.043

233.684
45.758

169.442
39.042

279.442

208.484

-7.997

62.558

De besteedbare middelen van de Johanniter Orde lagen in 2017 op hetzelfde niveau als in 2016. De giften
aan JO instellingen lagen aanzienlijk hoger, in het bijzonder vanwege een gift in verband met de
verbouwing van het Sint Jan’s Hospice De Casembroot.

7.2 Financieel overzicht daadwerkelijke bestedingen 2017
De giften aan Johanniter Instellingen over 2017 waren als volgt samengesteld:

Stichting Johanniter Hulpverlening
St. Jan’s Hospice De Casembroot
Johanniter Tehuis Theodotion
Overige giften

-9-

2017
€

2016
€

120.000
84.209
2.500
26.975

134.000
26.692
8.750

233.684

169.442
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De Johanniter Orde stelt het gebouw van het St. Jan’s Hospice De Casembroot aan de exploitant, de
Stichting Zorgstroom te Middelburg, ter beschikking tegen een marktconforme huur. Het bedrag van de
huur wordt vervolgens geschonken. In 2017 werd een extra gift gedaan in verband met de verbouwing van
de keuken en de gemeenschappelijke zitkamer.
De kosten samenhangend met de inzet van leden van de Johanniter Orde voor de werken van de Orde
bedroegen € 45.758. Onder deze kosten vallen kosten van bijeenkomsten voor leden van de Johanniter
Orde en voor vrijwilligers van Johanniter Nederland, alsmede kosten samenhangend met het nieuwsblad
van de Orde. Ook in dit bedrag begrepen is een bijdrage aan internationale overkoepelende Johanniter
Organisaties. De Johanniter Orde in Nederland werkt in internationaal verband samen met de Johanniter
Ordes in Duitsland, Engeland en Zweden.

7.3 Overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting
Onderstaand is de begroting voor het jaar 2017 weergegeven.

In €

Netto baten
Vaste lasten
Besteedbare middelen
Giften aan JO instellingen
Inzet JO leden
Besteding van middelen

Saldo van baten en lasten uit reguliere activiteiten

2018
begroot

2017
begroot

428.207
114.560

387.728
102.023

313.647

285.706

254.830
45.200

222.959
44.753

300.030

267.712

13.617

17.994

Toelichting
De begroting voor 2018 is in balans. Voor 2018 worden geen grote kosten in verband met achterstallig
onderhoud voorzien. Vanwege een betere bezetting van het verhuurde deel van de Kanselarij zullen de
inkomsten in 2018 hoger liggen dan in 2017.
Het giftenniveau kan worden gehandhaafd op het niveau van voorgaande jaren. In 2018 wordt een extra
gift aan Johanniter Nederland voorzien in verband met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
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