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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	 3	 mei	 2019	 voor	 Jonkheer	 mr	
F.J.M.I.	van	Rijckevorsel	van	Kessel,	notaris	te	‘s	-Gravenhage	

Accountant	 Van	Noort	Gassler	&	Co,	Den	Haag	

Link	publicatiegegevens	 http://www.johanniter.nl/orde	

Periode	
publicatiegegevens	

Boekjaar	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	
leed	kan	worden	voorkomen	en	verzacht’.1	

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. Johanniter	 Nederland:	 inzet	 van	 vrijwilligers	 bij	 zorginstellingen	 en	 ondersteuning	 van	 zorg-
behoeftigen;	

2. samenwerkingsverbanden	met	zorginstellingen;	
3. bestuurlijke	betrokkenheid	bij	zorginstellingen;	
4. 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	 Vrijwilligers	 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.	

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 Sint	Jans	Hospice	De	Casembroot	

De	Johanniter	Orde	is	eigenaar	van	het	gebouw	van	het	Sint	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	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.	 Het	 Hospice	 heeft	 het	 Keurmerk	 Palliatieve	 Zorg	 en	 behoort	
Associatie	Hospicezorg	Nederland.	

4.3 Stichting	Johanniter	Huisvesting	en	Stichting	Johanniter	Opvang	te	
Ede	

De	 Stichting	 Johanniter	Opvang	 is	 in	 1985	 opgericht	 als	 een	 organisatie	 voor	maatschappelijke	 opvang.	
Men	biedt	onderdak	en	ondersteuning	aan	mensen	die	dakloos	 zijn	 geraakt	 in	 verband	met	problemen	
van	relationele,	psychosociale	en/of	materiële	aard.	Deze	opvang	helpt	mensen	weer	op	weg	naar	een	zo	
zelfstandig	mogelijk	en	menswaardig	bestaan.	De	Stichting	voorziet	in	twee	vormen	van	opvang:	

− Crisisopvang	 voorziet	 in	 tijdelijke	 individuele-	 en	 gezinsopvang,	 huisvesting	 en	 begeleiding	 voor	
mensen	 in	 noodsituaties.	 Er	 zijn	momenteel	 11	 appartementen	 die	 gemeubileerd	 en	 ingericht	 zijn	
waarin	 vooral	 gezinnen	met	 kinderen	 opgevangen	 worden.	 De	 Johanniter	 Orde	 heeft	 in	 2018	 een	
winkelpand	 in	 Ede	 aangekocht	 en	 verbouwd	 tot	 drie	 appartementen.	 De	 stichting	 Johanniter	
Huisvesting	huurt	deze	appartementen	voor	de	crisisopvang.	

− Soloplus,	een	geclusterde	woonvorm	bestaande	uit	24	appartementen	voor	alleenstaanden	met	een	
ontmoetingsruimte	voor	 sociale	 contacten.	De	kerntaak	van	Soloplus	 is	het	bieden	van	 zelfstandige	
woonruimte	 én	 een	 ontmoetingsruimte	 voor	 sociale	 contacten,	 met	 als	 doel	 dat	 de	 cliënten	
zelfstandig	kunnen	(blijven)	wonen	in	een	veilige,	sociale	woonomgeving.		

4.4 Bestuurlijke	betrokkenheid	bij	zorginstellingen	

De	Johanniter	Orde	is	verder	bestuurlijk	betrokken	bij	een	aantal	in	Nederland	gevestigde	zorginstellingen:	

− Stichting	Amaris	Theodotion,	Laren	(NH),	een	centrum	voor	wonen,	zorg,	revalidatie	en	behandeling.	
− 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.	
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4.5 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	
Kapittelleden	worden	benoemd	 voor	 drie	 jaren	 en	 zijn	 tweemaal	 aansluitend	herkiesbaar.2	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	 	 	 	 Coadjutor	
Drs	W.P.	baron	van	Lawick	van	Pabst	MBA		 	 	 Schatmeester	
Jonkheer	mr	J.W.E.	Storm	van	‘s	Gravensande	 	 Werkmeester	
Mevrouw	drs	F.C.	Daniëls	-	barones	van	Dedem	 	 Werkmeesteres	
Jonkheer	mr	A.	van	Bunge		 	 	 	 Kanselier	
Mevrouw	drs	F.	D.	Graswinckel	-	de	Beaufort	 	 1e	Kapitteldame	
W.J.	baron	van	Ittersum	 	 	 	 	 Kapittelridder	
Jonkvrouw	C.J.E.	van	Rappard	 	 	 	 2e	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	

-	Johanniter	Vakanties	

In	2018	zijn	vijf	Johanniter	vakantieweken	georganiseerd	voor	mensen	die	vanwege	leeftijd,	ziekte	of	een	
beperking	niet	zelfstandig	met	vakantie	kunnen	gaan.	In	totaal	gingen	109	gasten	mee,	onder	wie	ook	een	
aantal	mantelzorgers,	en	een	zelfde	aantal	vrijwilligers.	

Hoewel	Johanniter	Nederland	deze	vakanties	al	sinds	1957	met	succes	organiseert,	groeide	de	afgelopen	
jaren	het	besef	dat	het	verstandig	zou	zijn	een	aantal	zaken	op	een	andere	manier	aan	te	pakken.	Immers	
de	 samenleving	 en	 de	manier	waarop	 de	 zorg	 georganiseerd	wordt	 veranderen	 en	 hier	moeten	wij	 op	
inspelen.	Daarom	is	in	2017	en	2018	een	breed	onderzoek	naar	de	Johanniter	vakantieweken	uitgevoerd.	

De	 planning	 voor	 de	 Johanniter	 vakanties	 voor	 2019	 is	 als	 volgt.	 Het	 aantal	 reguliere	 vakantieweken	 is	
teruggebracht	van	vijf	naar	drie	en	er	 zijn	nieuwe	vakantievormen	bedacht:	een	midweek	en	vier	 lange	
weekends.	Hierbij	richten	wij	ons	ook	op	nieuwe	doelgroepen	voor	wie	een	reguliere	vakantie	geen	optie	
is:	jong	volwassenen	met	een	verstandelijke	beperking,	basisschoolkinderen	uit	minder	bedeelde	gezinnen	
en	alleen-gaande	ouderen.	We	brengen	dus	meer	diversiteit	aan	in	vakantieduur	en	doelgroep.	Daarnaast	
zullen	 de	 nieuwe	 vakanties	 ook	 op	 een	 andere	 manier	 worden	 georganiseerd,	 waardoor	 we	 tegen	
dezelfde	 kosten	 aan	 140	mensen	 een	 vakantie	 kunnen	 aanbieden	 in	 plaats	 van	 aan	 100	 zoals	 de	 jaren	
daarvoor.	In	2019	worden	de	nieuwe	plannen	voor	het	eerst	in	praktijk	gebracht.	

-	Johanniter	groepen	

De	meeste	Johanniter	vrijwilligers	zijn	actief	in	één	van	de	ruim	dertig	Johanniter	vrijwilligersgroepen.	Dit	
zijn	 lokale	 groepen,	 doorgaans	 gelieerd	 aan	 een	 zorg-	 of	 welzijnsinstelling	 zoals	 een	 ziekenhuis,	
verzorgingshuis,	inloophuis	of	een	hospice.	Deze	groepen	functioneren	zelfstandig	of	onder	aansturing	van	
de	desbetreffende	instelling	en	worden	aanvullend	ondersteund	door	Johanniter	Nederland.	

In	2018	hebben	we	opnieuw	veel	aandacht	gehad	voor	het	contact	met	de	groepen.	Daarnaast	benutten	
wij	steeds	meer	de	rol	als	‘verbinder’	binnen	het	Johanniter	netwerk.	Deze	verbindende	rol	beschouwen	
wij	als	een	belangrijke	meerwaarde	van	Johanniter	Nederland.	Zo	nodigden	we	in	2018	een	groot	aantal	
coördinatoren	en	bestuurders	uit	 voor	 een	NOV	 conferentie	waarvan	 Johanniter	Nederland	een	 van	de	
organiserende	partijen	was.		

Ook	 konden	 we	 een	 groep	 van	 400	 nieuwe	 Johanniter	 vrijwilligers	 verwelkomen	 toen	 in	 augustus	
zorgaanbieder	 Zorgstroom	 en	 Johanniter	 Nederland	 een	 samenwerkingsovereenkomst	 tekenden.	
Zorgstroom	 is	 een	 zorgverlener	 in	 thuiszorg,	 wonen	 &	 zorg	 en	 dagbesteding,	 met	 tal	 van	 locaties	 op	
Walcheren.	Vanuit	de	historie	waren	er	al	banden	met	het	Sint	Jans	Hospice	De	Casembroot.		

-	Vrijwilligersondersteuning	

Het	uiten	van	onze	waardering	voor	de	vrijwilligers	doen	we	onder	meer	door	het	uitreiken	van	Johanniter	
spelden	aan	vrijwilligers.	In	2018	kregen	weer	veel	vrijwilligers	zo’n	onderscheiding,	doorgaans	uitgereikt	
tijdens	 een	 feestelijke	 bijeenkomst	 waarbij	 een	 bestuurslid	 van	 Johanniter	 Nederland	 een	 dankwoord	
uitsprak.	 In	 2018	 werd	 de	 jaarlijkse	 vrijwilligersdag	 georganiseerd	 bij	 Paleis	 Soestdijk.	 Het	 aantal	
aanmeldingen	 –	 ruim	 300	 –	was	 beduidend	 hoger	 dan	 voorgaande	 jaren	 en	 de	 dag	was	 een	 daverend	
succes.		

Omdat	vrijwilligers	de	 laatste	 jaren	veel	 te	maken	hebben	met	veranderingen	 in	de	zorg,	willen	wij	hen	
inhoudelijk	ondersteunen.	Het	ondersteuningsprogramma	het	Johanniter	Schoolplein,	dat	wij	vanaf	2016	
ontwikkelden,	is	een	vraaggerichte	leeromgeving	met	een	breed	scala	aan	ondersteunende	activiteiten	en	
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middelen.	Deze	worden	veelal	op	aanvraag	van	een	vrijwilligersgroep	ontwikkeld.	 In	2018	produceerden	
wij	 voor	 het	 Johanniter	 Schoolplein	 vijf	 nieuwe	 filmpjes	 over	 situaties	 waar	 vrijwilligers	mee	 te	maken	
kunnen	krijgen.	De	onderwerpen	werden	aangedragen	door	vrijwilligers	van	een	zorginstelling,	maar	de	
filmpjes	zijn	beschikbaar	voor	alle	groepen.	In	2018	is	het	ondersteungingsprogramma	uitgebreid	met	een	
tool	box	over	dementie.	

Het	 hoogtepunt	 van	 het	 Johanniter	 Schoolplein	 was	 in	 2018	 de	 theatervoorstelling	 in	 het	 Gooiland	
Theater	 in	 Hilversum	 voor	 ruim	 400	 vrijwilligers.	 De	 voorstelling	was	 op	maat	 gemaakt	 en	 had	 de	 titel	
‘Kwaliteit	van	leven	en	geven’.	Wat	is	er	de	laatste	jaren	veranderd?	Waar	loop	je	als	vrijwilliger	tegenaan?	
Welke	oplossingen	kun	je	daarvoor	verzinnen?	Aan	de	hand	van	suggesties	en	ideeën	uit	de	zaal	werden	
scenes	 en	 liedjes	 geïmproviseerd.	 Dit	 leidde	 tot	 mooie	 inzichten,	 ontroerende	 verhalen	 en	 veel	
herkenning.	 De	 voorstelling	 werd	 afgesloten	 met	 een	 wervelend	 optreden	 van	 Karin	 Bloemen	 en	 een	
prachtig	lied,	speciaal	door	haar	geschreven	om	de	vrijwilligers	van	Johanniter	Nederland	te	bedanken.	

-	Rolstoelbussen	

Zorginstellingen	zien	een	grote	noodzaak	om	leuke	dingen	voor	cliënten/bewoners	te	organiseren,	 zoals	
groepsuitjes	 of	 het	 bezoeken	 van	 een	 familielid.	 Dit	 wordt	 gezien	 als	 een	 belangrijk	 onderdeel	 van	 de	
belevingsgerichte	 zorg,	 de	 kwaliteit	 van	 leven	 die	men	wil	 bieden	 en	 het	 bestrijden	 van	 eenzaamheid.	
Vaak	kan	dit	echt	niet	georganiseerd	worden	omdat	het	vervoer	ontbreekt.	Instellingen	gaven	aan	dat	ze	
graag	 een	 rolstoelbus	 ter	 beschikking	 zouden	 krijgen,	maar	 dat	 ze	 de	 kosten	 die	 gemoeid	 zijn	met	 het	
beheer	 van	 een	 eigen	 bus	 niet	 kunnen	 dragen.	 Daarom	 heeft	 Johanniter	 Nederland	 een	 activiteit	
ontwikkeld	waarbij	 instellingen	de	beschikking	krijgen	over	een	rolstoelbus.	Johanniter	Nederland	neemt	
de	 kosten	 op	 zich,	maar	 stelt	wel	 een	 aantal	 voorwaarden	 voor	 het	 gebruik.	 Zo	moet	 er	 een	minimaal	
aantal	vervoerseenheden	per	week	zijn	en	de	bus	mag	alleen	ingezet	worden	voor	activiteiten	die	anders	
niet	zouden	kunnen	plaatsvinden.	

Er	 is	 eind	 2018	 en	 begin	 2019	 financiering	 gevonden	 voor	 twee	 rolstoelbussen	 die	 eind	 2019	 geleverd	
zullen	worden.	Twee	zorginstellingen	die	goed	konden	motiveren	wat	de	meerwaarde	van	een	rolstoelbus	
zou	 zijn	 voor	 de	 bewoners/cliënten	 zullen	 in	 2019	 starten.	 De	 ambitie	 van	 Johanniter	Nederland	 is	 om	
deze	activiteit	in	de	toekomst	verder	uit	te	bouwen.	

	

Sint	Jans	Hospice	de	Casembroot			

Het	jaar	2018	was	een	(intensief)	jaar	met	veel	veranderingen	binnen	de	muren	van	het	hospice.	Een	jaar	
waarin	weer	heel	 veel	gepassioneerde	mensen	hun	steentje	hebben	bijgedragen	om	het	verblijf	 van	de	
bewoners	en	hun	naasten	in	ons	hospice	tot	een	goede	tijd	te	maken.	

In	 2018	 zijn	 er	 67	 bewoners	 opgenomen	 waarvan	 er	 58	 zijn	 overleden.	 Veel	 opnames	 kenden	 veel	
intensieve	palliatieve	problematiek.	

Een	memorabele	dag	was	22	maart	2018,	de	dag	van	de	officiële	opening	van	de	vernieuwde	keuken	en	
woonkamer.	 Alle	 sponsoren	 waaronder	 een	 afgevaardigde	 van	 de	 Johanniter	 Orde	 waren	 daarbij	
aanwezig.	 Op	 de	 bewonerskamers	 zijn	 eettafels	 gekomen.	 Op	 iedere	 kamer	 is	 nu	 ook	 een	
bewegingsmelder.	De	buitenkant	van	het	Hospice	is	geschilderd.	

De	 vrijwilligers	 van	Manteling	 zijn	 al	 jaren	 een	 vertrouwd	beeld	 in	 het	 hospice	 en	onmisbaar.	 Vanaf	 de	
start	van	het	hospice	 in	2002	geven	zij	 samen	met	de	verpleging	zorg	en	aandacht	aan	de	bewoners	en	
hun	naasten,	zij	doen	dat	met	hart	en	ziel.		
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Johanniter	Opvang	Ede			

De	 Johanniter	 Orde	 heeft	 in	 2018	 een	 winkelpand	 in	 Ede	 aangekocht	 en	 verbouwd	 tot	 drie	
appartementen.	De	stichting	Johanniter	Huisvesting	huurt	vanaf	februari	2019	deze	appartementen	voor	
opvang	aan	dakloze	moeders	met	kinderen.	In	2018	heeft	de	Johanniter	Opvang	van	enkele	aan	de	Orde	
gelieerde	fondsen	ondersteuning	ontvangen	voor	onder	andere	de	inrichting	van	nieuwe	woningen	en	het	
inzetten	van	tolkendiensten.	

De	 Johanniter	Opvang	werkt	nauw	samen	met	stichting	 Johanniter	Huisvesting.	 In	beide	stichtingen	zijn	
twee	ordeleden	lid	van	het	bestuur.	Door	de	leden	van	de	Commanderij	Noord	&	Oost	Nederland	worden	
jaarlijks	een	aantal	bewoners	van	Soloplus	voor	een	“dagje	uit”	meegenomen	en	zo	wordt	ook	de	directe	
band	tussen	Orde	en	deze	activiteit	versterkt.	In	2018	is	een	bezoek	gebracht	aan	het	Spoorwegmuseum	
in	Utrecht.	

	

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	 afgelopen	 jaar	
heeft	 het	 logeerhuis	 in	 totaal	 116	 logeergasten	 ontvangen.	 Nu	 de	 financiering	 van	 het	 Logeerhuis	
wordt	verschaft	door	ziektekostenverzekeraars,	en	de	Gemeente	Rotterdam,	is	2018	het	laatste	jaar	
van	(financiële)	betrokkenheid	van	de	Orde	bij	De	Buren	geweest.		

− 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	2018	zijn	kinderen	van	het	Nationaal	
Kinderfonds	 en	 Stichting	 Leergeld	 een	 dag	 naar	Wildlands	 (Dierenpark	 Emmen)	 geweest	 en	 in	 het	
najaar	zijn	er	kinderen	via	Kingswork	(Rotterdam)	naar	Drievliet	in	Den	Haag	gegaan.	Deze	dagen	zijn	
altijd	een	groot	succes	en	het	is	telkens	weer	mooi	om	te	zien	hoe	dankbaar	dit	 initiatief	ontvangen	
wordt.	 De	 reactie	 van	 kinderen	 die	 aan	 een	 Jan’s	 Dag	 deelnamen	 sprak	 boekdelen:	 ‘Dit	 was	 de	
mooiste	dag	van	mijn	leven!’	

− Overige	 projecten	 zoals	 de	 Stichting	 Kruimeltje	 (die	 zich	 inzet	 voor	 ernstig	 zieke	 kinderen),	 het	
Diakonaal	Aandachtscentrum	te	Dordrecht	en	Vacantieplan	Feriae	Museae.	
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7 Financiële	verantwoording	

7.1 Verkorte	staat	van	baten	en	lasten	over	het	jaar	2018	

De	 jaarrekening	 voor	 2018	 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	2018.	

	

In	€	 2018	 	 2017	

	 	 realisatie	 	 realisatie	

	 	
	 	 	

	 Netto	baten	 436.668	 	 421.116	

	 Vaste	lasten	 125.161	 	 149.671	

	 	
	 	 	

Besteedbare	middelen	 311.506	 	 271.445	

	 	
	 	 	

	 Giften	aan	JO	instellingen	 192.976	 	 233.684	

	 Inzet	JO	leden	 44.697	 	 45.758	

	 	
	 	 	

Besteding	van	middelen	 237.673	 	 279.442	

	 	 		 	 		

	 	 	
	

	
Saldo	van	baten	en	lasten	uit	reguliere	activiteiten	 73.834	 	 -7.997	

	 	 	 	 		

De	besteedbare	middelen	van	de	Johanniter	Orde	lagen	in	2018	op	een	hoger	niveau	als	in	2017.	De	giften	
aan	 JO	 instellingen	 waren	 lager	 dan	 in	 2017.	 Dit	 houdt	 verband	 met	 een	 extra	 gift	 aan	 het	 Sint	 Jan’s	
Hospice	De	Casembroot	in	2017	in	verband	met	een	verbouwing.	

7.2 Financieel	overzicht	daadwerkelijke	bestedingen	2018	

De	giften	aan	Johanniter	Instellingen	over	2018	waren	als	volgt	samengesteld:	

	

	
2018	

	
2017	

	 																				€		
 

																				€		

	 	
 

	
Stichting	Johanniter	Hulpverlening	 140.000	

 
120.000	

St.	Jan’s	Hospice	De	Casembroot	 27.330	
 

84.209	
Logeerhuis	De	Buren	 10.000	  10.000	
Johanniter	Tehuis	Theodotion	 	-		

 
	2.500				

Overige	giften	 15.646	
 

16.975	

	 	
 

	
	 			192.976	

 
			233.684	
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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	€	44.697.	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	2019	weergegeven.	

	

In	€	 2019	
 

2018	

	 	 begroot	
 

begroot	

	 	
	

 
	

	 Netto	baten	 455.988	
 

428.207	

	 Vaste	lasten	 117.142	
 

114.560	

	 	
	

 
	

Besteedbare	middelen	 338.847	
 

313.647	

	 	
   	 Giften	aan	JO	instellingen	 225.297	

 
254.830	

	 Inzet	JO	leden	 56.700	
 

45.200	

	 	
	

 
	

Besteding	van	middelen	 281.997	
 

300.030	

	 	 		
 

		

	 	 	
 

	
Saldo	van	baten	en	lasten	uit	reguliere	activiteiten	 56.849	

 
13.617	

	

Toelichting	

De	begroting	voor	2019	sluit	positief.	Voor	2019	zijn	geen	kosten	in	verband	met	achterstallig	onderhoud	
voorzien.	 Vanwege	 een	 betere	 bezetting	 van	 het	 verhuurde	 deel	 van	 de	 Kanselarij	 worden	 hogere	
inkomsten	begroot	in	2019	dan	in	2018.		

Het	giftenniveau	kan	worden	gehandhaafd	op	het	niveau	van	voorgaande	jaren.	Naar	verwachting	zal	de	
bijdrage	aan	Johanniter	Nederland	hoger	uitvallen	dan	de	begrote	€	160.000.		


