
STATUTEN

EXCELSIOR LODGE NO.15
OF ANCIENT FREE & ACCEPTED

MASONS
SCOTlISH RITES FREEMASONRY

~4 en ZBT~5

Art.1. De verenigingdraagVdenaam:EXCELSIOR LODGE NO.15
Het is eenzelfstandige, plaatselijke vereniging van leden of”Az~ciez~t Free & Acceptec
asoz~s~, Scott.ish~.Rites_Freen~sonry~achtens dispensatievan de I~’bst ~brshipfu1

King So1an~nGrand Lodgegevestigdte New - Yersey, U. S. A.
De vereniging‘.~.vrdt in de statutenaang~uidrr~t: De Loge” en de Ancient Free & Accept~1
Masonsmet: “De Orde”
Zij heeft baarzetel in de g~ueenteDen Haag

Art. 2. De Loge stelt zich ten doe]. eenn~iddel~nt te zijn vcor de becefeningvan de
VrijiretseJ.arij, een levenskunststrekkendetot vere~eling van de veelzijdige, geesteiijke
en hantE)nischeontwikkeling van de mens en de inensheiden de bevorderingvan Broederschap.

Art. 3. De Loge tracht haar doe]. te bereThenlangs wettiqe weg door het regelinatig be -

leggenvan ledenverQaderingen,tsr inwijding van kandidat&n en bevorderingenin dever-
schiliendegradenvan de VrijlTetselarij. Bespreking,bestuderingen behandelingvan de
synibolenen ritualen of daan~eeverband1~udendeor~3erwerpenen door alle anderewettige
middelendie voor het bereikenvan haardoe]. bevorderlijk loannenzijn.
Zij kweektverdraagzaarriheid,bet~achtrechtvaardigheid,bevordertnaastenhiefjeen vlij t
en ziet toe dat haar ledenin de samenlevingbetrou~’Iraar,welwiller~ en eerT~ijk zijn.
Zij eist ge1~orzaaniheidaande wettendes lands.

UJUR-

Art. 4. De Loge is opgericht op vier en twintig novenbernegentie’-nonderdeen en negen-

tig en is aangegaanvoor onbepaaldetijd.
Het verenigingsjaarvalt sanennet bet kalexxierjaar.

LJ~~TSCHAP

Art.5. De Loge bestaatuit eenonbepaaldaantalmannelijke personenin de leeftijd van
acbttien t~t en net vijf en vijftig jaar, die te goedernaamen faambekendstaan, zede -

lijk van onbesprokengedragzijn, eengoedegezorx~heidbezitten en geenge~onLid zijn
van eenande.reLoge van de Ancient Free & AcceptedMasons.
De leden~rden verdeeld in ge~neen boi.tenge~..vneleden.

Art 6. Ge~neledenzijn. zij die als Vrijnetselaars zijn ingewijd in dezeof in een
aniere regeluatigeLoge van de A.F. & A.M.
Buitenge~neleden zijn de le3endie als zcdanigzijn ingeschrevenof toegel.ateq.Over
de toelating tot het lidrnaatschapbeslist de alge~eneledenvergadering-,zoals naderge -

regeld in bet Huishoudelijk Pegl~rent.

Art. 7. De leden~rden naargelanghun arbeid en verdienstenover de verschillende
gradenverdeeld.



De buitenge~nel~5.en hebbenop de vergadering slechtseen raadgevendestan en zijn niet
bevoegdtot het bekl~5.envan bestuursfunctiesin de Loge.
Ledendie eencontributieachterstandvan drie maandenhebben,hebbengeen st~nrecht.

Art. 8. Het lidn~atschapeirdigt:
a. door overlijden van het lid.
b. door schriftelijke opzeggingdoor het lid.
c. door schriftelijke opzeggingn~nensde Loc~e.
a. door overschrijving naareenandereLoge als ge~on lid of door afschrijving als bui -

tengewnonlid.
e. door ontzetting.

2. Qpzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid kan slechts geschiedentegenhet eindevan
het verenigingsjaar. Zij gescb.iedtdoor een schriftelijke kennisgeving,welke voor de
eerstedecenberin het bezit van de secretarisiroet zijn. Deze is verplicht de ontvangst
binnenachtdagente bevestigen.
3. Qpzeggingvan het lidmaatschapnamensde Loge kan tegenhet eindevan het loper.dever
enigingsjaargeschiedendoor het bestuurmet inachtneningvan eenopzeggingsterinijnvan
~-~‘nminstevier weken. De opzeggingdoor het bestuurkan onmiddellijke beeindigingvan het

.dmaatschaptot gevoighebben,wanneerredelijkerwijs van de Loge niet gevergdkan ~rden
het lidrnaatschapte laten voortduren. De opzegginggeschiedtsteedsschriftelijk met op -

gavevan de reden(en).

4. Ontzettinguit het li&naatschapkan alleen ~rden uitgesprokenwanneereen lid in strijd
met de statuten, regl~nentenof besluiten van de Loge handeltof de Loge op onr~elijke
wijze benadeelt.
Ms strijdig met de belangenvan de Loge ~rdt in ieder geval aangenerktopenbaarheidgeven
van niet daaivoorbest~a~ezakenaann.iet - ledender Orde of aan ledenvan een lagere
graad. De ontzetting geschiedtdoor het bestuur, dat het betrokkenlid ten sjxeiigste van
het besluit, met opgavevan reden(en), in kennis stelt. De betrokkeneis bevoegdbinnen
een maandna ontvangstvan de kennisgevingin beroepte gaanbij de alg~renevergaderincr.
Gedurendede beroepstennijnen hangendehet beroepis het lid geschorst.Bet beslu.it van
de alg~ne vergaderingtot ontzetting zal iroeten ~rden gencnenmet tenininste twee derden
van het aantal uitgebrachtegeldige st~unen.
5. Wanneerhet li~naatschapin de loop van eenverenigingsjaar,ongeachtde redenof oor -

zaak, eindirt, blij ft desniett~in de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuJ.digd,tenzij het bestuur andersbesluit.

— —— ~LJEt’IIDDELEN

Art. 9. 1.De geidmiddelenvan de Loge bestaannit de contributies van de g~ne en de bui -

tenge~neleden, nit entreegelden,graden- en beetegelden,rentenvan kapitalen en ten -

slotte nit eventueleanderetoevallige baten.
2. Teder9~~Ofl lid betaalt eencontributie, waarvanhet bedragdoor de algei~neverga -

dering ~rdt vastgesteld.
3. Nieuwe ge~ne ledenbetalen eenentreegeld,waarvanhet bedrag~vrdt vastgestelddoor
de algenenevergadering.

BFS~TJUR -

Art. 10. 1. Be bestuurdersvan de Loge i~,rden officieren geno~.
Be bestuurders~rden door de alge~renevergaderinggekozennit de sten~erechtigaeleden,
die in hetbezit zijn van de meestergraad.
Verkiezing van de bestuurdersvindt jaarlijks plaatsen wel op de laatste algeieneverga -

dering in de xnaand dece~er.Be st~rrriing geschiedtschriftelijk.
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2. Bet bestuurvan de Loge bestaatuit de volgendebestuurders:

WorshipfuJ.Master — Voorzittend Meester
Senior Warden ----—- EersteOpziener
Junior Warden--—-—---— ¶L\.~ede Opziener
Secretary— —--- Secretaris
Treasurer — —— Schatbewaarder( Penningmeester
SeniorDeacon---- EersteDiaken
Junior Deacon ¶E~edeDiaken
T~fLer ---———-—- —————- Dekker ( Deurwachter
Master of Cereirony—-——— -— Cereironieineester
Chaplin ---- —--—————--— Kapelaan
Stewards----—-———-- — Hofmeesters

3. Bet dagelijks bestuurvan de Loge bestaatuit: de Worshipful Master, de Secretaryen
de Treasurer.
4. Be Worshipful Master, de Senior Warden, de Secretaryen de Treasurerzullen met het
oogpuntvan eengoedebestuurscontinu.iteitzoveel irogelijk na drie o~eenvolgeridejaren

rden vervangen.
be overige bestuurderszijn na vijf achtereenvolgendejaren niet meerdirect herkies -

baar dan na twee tussenliggendekalenderjaren.
5. Be af~redendebestuurdersblijven in hun functie werkzaamtot hun opvolgers zijn ge -

installeerd. Bij tussentijds aftreden~..vrdt zo s~x~edig irogelijk in de vacaturevoorzien.
De alsdanbenoei~enag niet langer aanblijven dan degenein wiens plaats hij tussentijds
is verkozen.
6. Aft endebestuurdersnoeten, tenzij andersis bepaald, binnenveex-Lien dagen, de
onder hun beheerzijnde eigendarmenvan de loge aan hun opvolgers overdragen.
7. Be algemenevergaderingkan eenbestuurderschorsenof ontslaanindien zij daartoe
tennenaanwezigacht. Voor eenbesluit daartoeis eenmeerderhei.dvereist van terHninste
twee derdender geldig uitgebrachtestenrien. Een schorsingdie niet binnendrie iraanden
gevolgd ~rdt door eenbesluit tot ontslag, eindit door het verloop van die termijn.
8. De bestuurderszijn bevoegdten alien tijde zeif hun ontslagte neren, mits dit schrif -

telijk geschiedtmet eenopzeggingstermijnvan tenminstedrie maanden.
9. De regeling der bestuurswerkzaashedengeschiedtvoor zover nodig, bij Huishoud.elijk
1~glenEnt.

—— V~UB~EN~PDIGING —--——-— —______

- Art. 11. 1. Bet bestuur is belast met het besturenvan de Loge.
2. De Loge ~..vrdt in en buiten rechtevertegen~ordigddoor de Worshipful Master.
Hij kan dezevertegen~ordigingaaneendoor henaangewezengeirachtigdeopdragen.
3. Indien de Treasurer~rdt geirachtigdte beschikkenover bank - girosaldi, za.1. zuThs
slechtsnogelijk zijn binnen in de voliracht nauwkeuriganschrevengrenzen.
4. Voor het aangaanvan geldieningen,alsrn~evoor het kopen, vervreerxien, bezwaren,
huren of verhurenvan onroerendegoederen,voor,,overeenkanstenwaarbij de Loge zich als
borg of hoofdelijk rredeschuldenaarverbindt, zich voor eenderde sterk-rnaaktof zich tot
zekerheidstellingvoor de schuldvan eenderdeverbindt, behoefthet bestuurde goed -

keuring van de algerenevergadering.

V~DERING2~ --

Art. 12 1. Be togevergaderingen~rden onderscheiden in ge~nealgen~nevergaderingenen
buitenge~.~onevergaderingen.
2. De algeirenevergaderingeni~rden bijeengeroependoor het bestuur, met inachtnening
van een tenrijin van teriminsteveertien dagen.Be bijeenroepinggeschiedtdoor een ~an
alle ledente zendenschriftelijke na~edeling.
3. Buitenge~nevergaderingenkunnen~rden gehoudenzo vaakde Worshipful Master of het
bestuurdit nodig acht
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4. Bet bestuur is verplicht eenbuitengew~nevergaderingbijeen te roepenbinnenvier
weken, wanneertenininste eenvii fde van de stemgerechtigdeleden, de bestuurdersmeege -

rekend, zuiks schriftelijk verzoekt met o~ave van de to behandelenonderwerpen.
5. Na ontvangstvan eenverzoekals in lid 4 bedoeldis het bestuurverplicht tot bijeen -

roeping enerbuitengew~nevergaderingop een terinijn van niet langer dan vier weken.
Indien aanhet verzoektot bijeenroepingbinnenveertien dagennadatdit door het bestuur
werd ontvangen,geengevoig ~rdt gegeven,zullen de verzoekerszelf tot die bijeenroeping
kunnenovergaanop de wij ze waarophet bestuurde algeirenevergaderingenoproept, en op
die vergaderingbindendebesluiten kunnennexren.
6. Bet bestuur is verplicht tenininste eeninaalper naandeen algeirenevergaderingte beleg -

gen behoudensde inaandengedurendede Loge met reces is.

Art. 13. 1. AJ.le ledenhebbentoegangtot de algat~nevergaderingen hebbendaar jeder
eenstern. leder lid is bevoegdzijn stemte doenuitbrengendoor eenschriftelijk daartoe
geinachtigdander lid. Een lid heeft geen steinrechtover zakendie hem betreffen.
2. Stermingover zakengeschiedtIrondeling, over personenschriftelijk. Bet aanneirenvan
voorstellenbij acciarnatieis rivgelijk, inits dit geschiedtop voorstel van de Worshipful
Master.

Over alle voorstellenbetreffendezakenwordt beslist bij volstrekte meerderheidder
~tgebrachte stenrnen,voorzoverde statutenniet andersbepalen. Bij stakingvan stau~ren
~rdt het voorstel geachtte zijn ver~rpen.
Bij steirrninqover personenis h.ij gekozen,die de volstrekte meerderheidder uitqebrachte
sterirenop zich heeft verenigd. Indien nieinanddie ireerderheidheeft verkregen~rdt een
tweedesteitming gehoudentussende personen,die het qrootsteaantal der uitc~ebrachte
steirinenhebbenverkregenen is hij gekozen,die bij die t~’eede steirrningdo Ineerderheid
der uitgebrachtesteiriten op zich heeft verenigd. Indien bij die tweedesteircuingde stem -

men stakenbeslist het lot. Onder steimnen~rden in dit artikel verstaangeldig uitge -

brachte steircren, zodat niet in aanmerkingkarenblancoen met de na~nvan het steureix~
lid ondeitekendestemnen.

Art. 14. 1. Be~WorshipfuJ.Master leidt alle vergaderingen.Bij zijn afwezigheidof
ontstenteniszal de Senior Wardenals leider van de vergaderingenoptreden.
2. Van het ter vergaderingverhandelde~rden door de Secretarynotulen gehouderV

Art. 15. 1. Binnen zes~maandenna aflocp van elk boekjaar~rdt eenbuitenge~oneverga -

dering gehouden.Bet bestuurbrengt in dezevergaderingzijn jaa.rverslagult en doet,
onder overleggingvan de nodige bescheiden,rekeningen verant~ordingvan zijn in het
afgelopenhoekjaargevoerdbestuur.
2. De algerenevergaderingbenceirdjaarlijks, doch uiterlijk 30 dagenvoor dezevergade-

ring, eenccmnissievan tenininste twee leden, die geendeel irogenuitnaken van bet be -

stuur, tot onderzoekvan de rekeningen verant~rding over het loDende casuquo laatst -

verstreken~oekj aar. Be ~rrnissie brengt op dezevergaderingverslag nit vanhaarbevin -

dingen. Vereist bet onderzoekbij zondereboekhoudkundigekennis dan kan de ccirinissie- zicl-i
door eendeskundigedoenbij staan.
3. Bet bestuur is verplicht aandezecannissiealle door hair gewensteinli.chtingen to
verschaffen, haar desgewanstde kas en de waardender Loge te vertonenen inzagevan de
boekenen bescheidender-Logeto geven.
4. Goedkeuringdoor de algeinenevergaderingvan bet jaarverslagen de rekeningen verant -

~~~oordingstrekt het bestuur tot decharge. -

—— — STAI¶YrENwIJzIGn~

Art. 16. 1. Wijziging van de statutenkan slechts plaatshebbenna eenbesluit van de
algere~evergadering,waartoeward operoe~enret de inededelingdat daarin wijziging van
de statuten za]. ~rden voorgesteld. Be terxnijn voor oproepingtot eenzodanigevergadering
iroet ten minsteveertiendagenbedragen.
2. Zij, die de oproeping- tot de algereneverqaderingtar behandelingvan eanvoorstel tot
statutenwijziging hebbengedaan,iroetentenminstevii f dagenvoor de dag der vergadering
eenafschrift van dat voorstel, waarinde voorgesteldewij ziging(en) is (zijn) opgerxzren,
op aendaartoegeschi.kteplaats voor de ledenter inzage leggentot na de afloop van de
dag, waaropde vergaderingward gehouden.

4



3. Tot wijziging van de statutenkan slechtswordenbeslotendoor eenalqeinenevergade-

ring waar teriininste twee derdenvan het totaal aantal ledender Loge aanwezigof verte -

genwcordigdis, met eenmeerderheidvan tenininste twee derdenvan het aantal uitgebrachte
sterrcuen.
4. Net in arUkel 16 bepaaldeis niet van toepassingindien ter algerenevergaderingalle
leden aanwezigof vertegen~rdigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
steirmenwordt genanen.
5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan riadat daarvaneennotariele akte is
opgernaakt.

—-- ONrBINDINC- —- --——-—-— ——

Art. 17. 1. Behoudenshet bepaaldein artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de vereniging ontbondendoor eenbesluit daartoevan de algenenevergaderinggenanen
met tenrninstetwee derdenvan het aantal geldig uitgebrachtestetmenin eenvergadering
waarin die vierden van de ledenaanwezigof vertegenwoord.igdis.
2. Bij gebrekevan het quorumkari ongeachthet aantal tar vergaderingaanwezigeof
vertegenwoordigdeledentot ontbinding wordenbeslotenop eenvolgende, tenminsteacht

~endochuiterlijk 30 dagenna de eerste,te houdenvergadering,met eenmeerderheid
van twee derdenvan het aantal uitgebrachtesteiriren.
3. Bij, de oproepingtot de in de leden 1 en 2 van d.it artikel bedoeldevergaderingen
iroet wordenmedegedeelddat ter vergaderingzal wordenvoorgesteldde Loge te ontbinden.
Be teminijn voor oproepingtot zodanigevergaderingeniroet terrninsteveertien dagenbe -

dragen.
4. indien bij eenbesluit tot ontbinding to dien aanziengeenvereffenaarszijn aanc~e-

wezen, geschiedtde vereffening door het bestuur.
5. Ben eventueelbatig saldo zal wordenaange~ndvoor door de algerenevergaderingte
bepalenzcdanigedoeleindenals het least met het doel der Loge overeensteirren.
6. Bet archief en alle specifiek tot de Ancient Free & AcceptedMasons behorendebezit -

tingen der Loge gaanna de ontbinding over aande Orde, waartoeeenen ander zal worden
opgezondenaa~ aendoor de King SolaronGrandLodge aangewezenvertegen~ordiger.

———————— BtJISBOUDELIJK REXIfl4ENT ———————— — ——

Art. 18. 1. De algettenevergaderingzal bij huishoudelijk reglerent nadereregels geven
antrent het lidrnaatschap,de introductie, het 1~rag der contributies, en entreegelden,
de werkzaair~iedenvan het bestuur, de vergaderingen,de wij ze van uitoefening van het stem -

recht, het beheervan alle eigendarrrenvan de Loge, waarvande regeling haar gewenstvoor -

kant. -

2. Wij ziging van hat Buishoude].ijk Reglerentkan geschiedenbij besluit van de algerene
vergaderingindien dit schriftelijk wordt verzochtdoor ternuinsteeenderdegedeeltevan
de ladender Loge.
3. Bet Buishoudelijk Peglerent zal geenbepalingenbevattendie afwijken van of in strijd
zijn ret de bepalinganvan de wet, de statutenof de Ordewetten,tenzij de afwij king door
de wet, de statutenof de Ordewetten~rdt toegestaan.

Art. 19. in gevallen, waarin noch de statuten, noch bet Buishoudelijk Peglerent,noch de
Ordewettenvoorziet, handelthet bestuurnaar goedvindenbehoudensberoepop de alge -

menevergadering. ~ g /
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