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Aan het bestuur van Dhammadipa
Datum: 22 februari 2012
Betreft: jaarrekening 2011
Geachte bestuursleden,
In gevolge de jaarlijkse afsluiting van het boekjaar van de Stichting bied ik U het financiële verslag aan over het jaar
2011. Een belangrijk post in 2011 was de ondersteuning voor begeleiders ontwikkeling, m.n. bijdrage voor het volgen
van retraites. Van deze mogelijkheid werd er liefst 6 keer gebruik gemaakt door onze begeleiders en leraren. Het
bestuur moet vermijden dat het gebruik van deze mogelijkheid geconcentreerd blijft bij dezelfde personen die al
eerder van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt.
De introductie cursussen hebben een enorme toeloop doorgemaakt, terwijl de vervolg cursussen stabiel waren
gebleven. De toeloop voor de introductie cursussen is opmerkelijk. Des te meer omdat de cursisten niet direct terug
te vinden zijn bij de maandag en donderdag avonden, noch bij de weekeinden. Enkelingen zijn verder gegaan met
retraites bij andere verwante leraren en Sangha Metta. Er heerst waarschijnlijk de gedachte dat als je een keer een
cursus gevolgd hebt dat je dan ook klaar bent. Bij beginnende yogi’s is het sangha gevoel van saamhorigheid nog niet
aanwezig, men gaat nog uit van een persoonlijke uitgangspositie en is nog niet tot het besef gekomen dat de
ontwikkeling van vipassana een termijn proces is waarbij verschillende inzichtniveaus tot rijping moeten komen.
Saamhorigheid en toewijding vormen de basis voor een levende sangha van praktiserenden.
Aanvang en aard van de activiteiten.
De stichting is opgericht op 04 juni 2010. De naam betekent het Eiland der Werkelijkheid (Leer van de Boeddha).
Doel van de Stichting
De maatschappij te voorzien in de persoonlijke behoefte voor bezinning, zingeving, ontwikkeling van
mededogen en innerlijke spirituele ontwikkeling.
Het bovenstaand gerealiseerd door het bevorderen van vipassana meditatie volgens de Mahasi methode in
het bijzonder en de Satipathana in het algemeen.
Het bevorderen van het Theravada boeddhisme als kader voor van deze meditatie.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Exploitatiesaldo 2011
Het boekjaar 2011 levert een saldo op van € 2,576.39, dit is lager dan in 2010 doch vertoont het een rendement
van 11,97%. Het laatste kwartaal van 2011 vertoonde een duidelijke neergang in dana inkomsten. Dit staat in
verband met de verslechterde economische conjunctuur in Nederland. Er zijn zelfs gevallen bekend van yogi's die
expliciet te kennen gaven dat ze de dana richtlijn niet konden halen en om dispensatie vroegen. Leraren en
begeleiders moeten benadrukken dat geven een belangrijke indicator is van de yogi's spirituele ontwikkeling.
Vooruitzichten
Niet tegenstaande was de cursus in januari 2012 overvol geraakt en betaald in december 2011, ik vermoed dat hier ten
grondslag ligt dat bij velen de verwachting leeft dat door vipassana beoefening men beter met ernstige situaties kan
omgaan. Blijkbaar leeft de gedachte dat men eerder in staat zal zijn om begeerte en boosheid in te perken. Ondanks de
economische recessie in de eerste half jaar van 2012, is het redelijk te verwachten dat wij in 2012 het inkomsten niveau
van 2011 op zijn minst kunnen behouden en waarschijnlijk kunnen overtreffen in de grootte van 8-13%.
Naar goedbevinding verklaart op 2 februari 2012.
drs. M.S.S.M Ichsan (Tanuttamo)
Penningmeester.
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Stichting Dhammadipa, Financieel jaarverslag 2011
Algemene Toelichting
Grondslagen van waardering

Materiële Activa
Materiële vaste Activa wordt in principe gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermindert
door een lineaire afschrijving gebaseerd op gebruiksduur van 5 jaar (inventaris) met
inachtneming van een restwaarde. Echter bij de overname van de boedel van St. Sangha
Metta is de inventaris overgenomen op basis van de huidige contante waarde.
Vlottende Activa
Vlottende Activa wordt tevens gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermindert door een
lineaire afschrijving gebaseerd op gebruiksduur met inachtneming van een restwaarde.
Eigen Vermogen
Eigen vermogen van de Stichting is in principe een opsomming van gecumuleerde batige
saldi van alle rekeningen & kas.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met inachtneming van
oninbaarheid van de tegoeden. Op het moment staan er geen vorderingen open.
Overige Activa en Passiva
Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, de feitelijke verkoop- en aankoopprijzen.
Operationele Kostenrekening (Baten en Lastenrekening)
I. Het resultaat uit activiteiten wordt bepaald als het verschil tussen de feitelijk in het
boekjaar ontvangen tegoeden, in de vorm van giften en donaties (dana), lijfrenten,
andere giften voor het organiseren van cursussen en meditatie dagen, en overige
baten enerzijds, en de lasten van het boekjaar anderzijds, berekend op historische
kostprijs.
II. Overige baten zullen verantwoord worden in het jaar waarin deze worden
gerealiseerd. De lasten worden geboekt in het jaar waarop deze betrekking op
hebben. Belangrijke lasten waarvoor geen concrete verplichtingen tegenover staan
zullen worden geboekt in het jaar van realisatie.
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Stichting Dhammadipa
Financieel Jaarverslag 2011
Meditatiecentrum
St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM Amsterdam

ACTIVA

31-dec-11

31-dec-10

Vlottende Activa
Giro & Bank

€ 24.735,97

€

22.052,47

Kas

€

€

472,14

Beleggingen

€

-

€

-

Vorderingen

€

-

€

-

Sub Totaal

€ 25.807,82

€

22.524,61

Inventaris

€

-

€

1.000,00

Boeken

€

-

€

Kantoor apparatuur

€

408,14

€

1.378,43

Sub Totaal

€

408,14

€

2.378,43

Voorraad Verkoop

€

1.071,85

Vaste Activa
-

Overlopende Activa

Totaal Activa

-

€

-

€ 26.215,96

€ 24.903,04

€ 12.639,57
€ 10.000,00

€

10.026,48

€

10.000,00

Subsidie Sangha Metta

€

1.000,00

€

1.000,00

Toevoeging Eigen Vermogen

€

2.576,39

€

3.876,56

PASSIVA
Eigen Vermogen
Achtergestelde Aanspraak

Totaal Passiva

€ 26.215,96

€ 24.903,04
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Stichting Dhammadipa
Financieel Jaarverslag 2011
Meditatiecentrum
St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM Amsterdam

BATEN EXPLOITATIEREKENING
ACTIVITEITEN
Intro/VVC

4.213,00

Avonden

1.758,00

Weekenden

5.504,00

Gastdocenten

1.899,00
540,00

Dhamma

13.914,00

VERKOOP
boeken en kaarten

204,20

diverse diensten

177,21
381,41

DONATIES
Giften ontvangen

7.403,73

Jaar- en maandbijdragen

2.400,00
9.803,73

RENTE & DIVIDEND
alle rekeningen

Totalen

0,00

EUR

24.099,14
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StichtingDhammadipa
Financieel Jaarverslag 2011
Meditatiecentrum
St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM Amsterdam

LASTEN EXPLOITATIEREKENING
ACTIVITEITEN/Organisatie
levensmiddelen

546,76

Non-food

408,14

Onkostenvergoedingen

336,10

Kantoorartikelen

316,89

telefoon, fax, internet

1.074,74

KvK

26,64

Restituties

962,06

Huur ruimtes & Ov. Kosten

0,00
3.671,33

HUISVESTING
Huur St. Pieterspoortsteeg

13.516,25

Energie/water

1.584,78

Diverse huisvesting last.

208,91

Verzekeringen

256,19
15.566,13

SPECIFIEKE KOSTEN
Inkoop boeken/kaarten

0,00

Dana aan derden

2.038,00

Notaris/accountant

0,00

Gemeente Belasting

228,00

Bank kosten

19,29
0,00

abonnementen

2.285,29
AFSCHRIJVINGEN
Inventaris

0,00

Boeken

0,00
0,00

EUR

21.522,75
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StichtingDhammadipa
Financieel Jaarverslag 2011
Meditatiecentrum
St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM Amsterdam

OPERATIONELE KOSTENREKENING
OPERATIONELE
INKOMSTEN
Kern
Activiteiten/Bruto
Omzet

13.914,00

Operationele Kosten

-2.373,17

Restituties

-962,06
Netto Omzet

10.578,77

ANDERE INKOMSTEN
Rente & Dividend

0,00

Verkoop activiteiten

204,20

Diverse diensten

177,21

Dana/giften ontvangen

7.403,73
Totaal

7.785,14
BRUTO INKOMSTEN
UIT ACTIVITEITEN

18.363,91

PRODUCTIEKOSTEN
Inkoop

0,00

Abonnementen

0,00

Onkostenvergoedingen

-336,10
TOTALE
PRODUCTIEKOSTEN

BANKKOSTEN/PROVISIE & COMMISSIE

-336,10
-19,29

NOTARIS, ACCOUNTANT & FISCAAL JURIDISCH BIJSTAND

0,00

HUISVESTING
St Pieterspoort 79

-15.566,13

Jaar&maand Bijdragen

2.400,00
TOTAAL HUISVESTING

-13.166,13

TOTALE KOSTEN

-13.521,52

NETTO INKOMSTEN

4.842,39

AFSCHRIJVING

0,00

DANA AAN DERDEN

-2.038,00

BELASTING

-228,00
EXPLOITATIE
SALDO/Resultaat

EUR

2.576,39
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Lijst Giro Donateurs 2011
Opgenomen zijn donateurs die hun vrijgevigheid hebben overgemaakt per giro. De giften die via de Dana box
worden ontvangen zijn anoniem.
1 Aad Verboom
2 Adi Ichsan
3 Aarse
4 Ansink
5 Baarneveld
6 Bakker
7 Bloemer
8 Schier A.
9 Piek
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