Bestuursverslag 2017-2018
ANBI
STICHTING AMORC GROOTLOGE VAN DE ALOUDE MYSTIEKE ORDE ROSAE
CRUSIS, de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis staat bij de Belastingdienst geregistreerd
als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat de Stichting is vrijgesteld van
betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan de Stichting.
Doelstelling
A.M.O.R.C. is een filosofische school die zich wijdt aan het in stand houden en overdragen
van leringen die tot de mystieke traditie behoren. A.M.O.R.C. kent een praktisch onderricht
systeem. Het programma biedt de leerling toegang tot een breed kennisgebied. Deze kennis
wordt door middel van schriftelijke lessen maandelijks ter beschikking gesteld aan de leden.
Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld, variërend van metafysica en
psychologie tot filosofie en wetenschap. Daarnaast verstrekt de Stichting vier keer per jaar
een periodiek, gratis ter beschikking gesteld aan de leden. De nadruk wordt gelegd op eigen
werkzaamheid, tolerantie, vrijheid van gedachten, en eigen verantwoordelijkheid. Het devies
van de Stichting AMORC is: De grootst mogelijke verdraagzaamheid binnen de meest strikte
onafhankelijkheid.
Samenstelling bestuur en beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting AMORC bestaat uit vijf personen, te weten: de heer S.A.G.
Johansson, voorzitter; de heer H.C. van der Horst, penningmeester; mevrouw E.N. van Trigt,
secretaris; de heer C.D. James, bestuurslid en de heer M.J. Neff, bestuurslid. De bestuursleden
van de Stichting ontvangen geen beloning, maar hebben wel recht op een vergoeding van de
door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reiskosten. Dhr. J.M. Schillhorn van
Veen is door het bestuur aangesteld als uitvoerend directeur. De bureaumedewerkers van de
Stichting ontvangen een salaris.
Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het ledenbestand stabiliseert zich de laatste jaren, een uitbreiding zou wenselijk zijn. Om de
Orde meer bekendheid te geven worden regelmatig mystieke dagen en academie-activiteiten
georganiseerd, de bekendmaking hiervan gaat via de website van de Stichting, Social Media
en het ledenbulletin. In 2017 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarmee de
aanstelling van een uitvoerend directeur mogelijk werd.
Contactgegevens
Stichting AMORC
Groothertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag
T 070 - 346 44 00
F 070 - 346 67 73
E info@amorc.nl
W www.amorc.nl
RSIN 003214618

Directors statement 2017-2018
ANBI
STICHTING AMORC GROOTLOGE VAN DE ALOUDE MYSTIEKE ORDE ROSAE
CRUCIS, de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis is registered by the Dutch Tax
administration as “algemeen nut beogende instelling (ANBI)”. That means that the
Foundation is exempt from payment of donation and inheritance tax. Donations can thus be
used in their whole for the good of the Foundation.
Purpose
A.M.O.R.C. is philosophical school committed to the perpetuation of teachings belonging to
the mystical tradition. A.M.O.R.C. has a practical system of teaching. This knowledge is
made available through written lessons, monthly send to members. The program offers the
students a wide variety of subjects, from metaphysics and psychology to philosophy and
science. In addition, the Foundation provides periodically, four times a year, the magazine De
Roos, free of charge to members. Emphasis lies on self-study, tolerance, freedom of thought
and own responsibility. The device of Stichting AMORC is: the utmost tolerance within most
strict independence.
The Board of Directors and payment policy
The Board of Directors of Stichting AMORC consists of five persons. Mr S.A.G. Johansson,
president; mr H.C. van der Horst, treasurer; mrs E.N. van Trigt, secretary; mr C.D. James,
director and mr M.J. Neff, director. The Members of the Board do not receive a salary, but
they are entitled to a compensation for travel expenses made in the service of the Foundation.
Mr J.M. Schillhorn van Veen has been appointed by the Board of Directors as Chief
Executive Officer. The office staff of the Foundation receive a salary.
Report on activities
The number of members has stabilized in recent years, an extension would be desirable. To
give the Order more publicity regularly mystical days and Academy-activities are organized,
the publication of these activities goes through the Foundation's website, Social Media and the
members bulletin. In 2017 the Articles of Association were revised in order to be able to
employ a Chief Executive Officer.
Contact
Stichting AMORC
Groothertoginnelaan 36
2517 EH Den Haag
T 070 - 346 44 00
F 070 - 346 67 73
E info@amorc.nl
W www.amorc.nl
RSIN 003214618

