Hoofdlijnen beleidsplan 2e helft 2019 en 2020: De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt: De
SLMC is in de periode volgend op een ingrijpende verbouwing/renovatie in het eerste half jaar van
2019 van de Tuinzaal, de keuken en de toiletten. Die verbouw is deugdelijk gefinancierd en binnen
begroting en binnen de begrote tijd gerealiseerd. Met de zeer verbeterde gebruiks- en
verhuurmogelijkheden is het beleid erop gericht de ruimtes open te stellen voor verenigingen en
stichtingen in en rond Leiden die een doelstelling hebben gericht op persoonlijke ontwikkeling in
brede zin en die zo aansluiten bij de maçonnieke inzet gedurig te blijven ontwikkelen en groeien als
mens. Doel is het veelal overdag leegstaan van het gebouw te voorkomen en de exploitatie aan te
passen aan de voor de verbouwing afgesloten leningen. Na de verbouwing verheugt de SLMC zich in
toegenomen belangstelling voor het gebruik van het gebouw, waarbij voor (studenten) verenigingen
of net opgerichte clubs zonder eigen ruimte bescheiden tarieven worden gehanteerd om deze
onderdak te bieden. De exploitatie zit kort na de opening op ‘break even’ en het beleid is de
exploitatie verder te verbeteren zodat geleidelijk vermogen gevormd kan worden voor onderhoud
en, op 20 jaar termijn, volgende renovaties.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2018, 2019:
o Primair de drie loges La Vertu, l’Age d’Or en Ishtar als vaste gebruikers huisvesting
bieden.
o Onderdak bieden onder de naam Huis van de Passer aan diverse (studenten)
verenigingen en organisaties zonder eigen gebouw.
o Organiseren van: lezingen; diners met sprekers.
o open avonden voor geïnteresseerden.
o open monumenten dagen.
o voor minder bedeelden Sinterklaas en 3 Oktober-hutspotmaaltijden.
o Organisatorisch: onderhoud gebouw; stroomlijnen reserveringssysteem op de
website; het breed onder de aandacht brengen van de gebruiksmogelijkheden van
het Huis van de Passer, Steenschuur nr 6.
•

2018 stond in teken van aankomende renovatie
§ financiering regelen
§ bouwvergunning aanvragen
§ offertes opvragen
§ vervangende ruimte regelen en inrichten
§ verhuizen
§ verhuuractiviteiten continueren

