
  

 

 

 
 

 

Jaarverslag 2018 L∴ Tubantia No. 81, O∴ Enschede. 
 

 

Het aantal leden van de Loge eind 2018 is 47. Het aantal buitenleden is 8. 

Het bestuur bestond uit:  

V∴ Mr∴ - xxxxx, Ged∴ Mr∴ - xxxxx, 1e Opz∴ - xxxxx, 2e Opz∴ - xxxxx, Red∴ - xxxxx, Secr∴ - 

xxxxx, Thesaurier – xxxxx. 

  

De Bbr∴ xxxxx en xxxxx hebben de werktuigen neergelegd en zijn vertrokken naar Het Eeuwig 

Oosten. De rouwloge ter nagedachtenis Br∴ xxxxx vond plaats op 23 januari en die van Br∴ 

xxxxx op 20 maart. 

Drie  nieuwe Leerlingen traden toe tot de Orde en onze Loge: De Bbr∴ XXXXX, XXXXX en 

XXXXX. De Bbr∴ XXXXX en XXXXX werden bevorderd tot Gezel. Br∴ XXXXX werd verheven tot 

Meester. Er waren 5 bestuursvergaderingen. 

De Bbr∴ XXXXX en XXXXX hebben de broederketen verlaten. 

Jubilarissen dit jaar waren: Br∴ XXXXX 50 jaar en de Bbr∴ XXXXX, XXXXX en XXXXX 25 jaar. 

Zij werden bevoordeeld met de bijbehorende regalia. 

 

Er waren 40 bijeenkomsten op de dinsdagavond, bestaande uit 11 Open Loges, 2 Algemene 

Ledenvergaderingen, 2 openbare lezingen en 1 lezing met Loge Sciviam, 2 studieavonden en 

22 comparities, waarvan 2 openbare en 1 met Odd Fellows. 

Opening werkjaar vond plaats op donderdag 14 september in Enschede.  

De openbare comparities zijn bezocht met respectievelijk 9 en 5 belangstellenden. 

Een lijst van de opgeleverde bouwstukken is beschikbaar bij Br∴ Secretaris. Bovendien werd er 

bijna elke comparitieavond een minibouwstuk opgeleverd. Een lijst hiervan aanwezig bij Br 

Secretaris.  

 

De opkomst was goed: gemiddeld bijna 30 eigen Bbr∴ en een groot aantal visiteuren. 

Het Feest van de Terugkeer van het Licht was met 43 aanwezigen zeer goed bezocht.  

Er werd een barbecue gehouden ten huize van Br∴ XXXXX  met 45 aanwezigen.  

De lezingenavonden waren vrij van toegang met gemiddeld meer dan 50 bezoekers. 

Tevens waren er 5 inloopavonden, gecombineerd met Ll∴, Gezz∴ en Mr∴ Instructie. Op deze 

inloopavonden kwamen in totaal 9 belangstellenden. Enkelen daarvan meerdere malen. 

De contactavonden zijn zeer goed bezocht. Slechts op 1 dinsdagavond, 1e kerstdag, bleef in 

2018 het logegebouw gesloten. 

A∴ en W∴ Bbr∴, de Loge kan terug kijken op een goed jaar, een jaar waarin de harmonie kon 

worden versterkt.  

De  grotere diversiteit in leeftijden en herkomst, die in de laatste jaren is ontstaan, is een 

verrijking voor onze Loge. Dat geldt zowel voor de jongere als de oudere broeders. Samen 

vormen we een levende Loge, waarin we van elkaar leren. 

 

Vastgesteld op 16 april 2019. 

 

Secr∴  XXXXX   A∴ Mr∴  XXXXX 

 

 


