Stichting Dhammadipa

[Anbi]

Jaarverslag 2014

St. Pieterspoort 29-1, 1012 HM, Amsterdam

Aan het bestuur van Dhammadipa
Datum: 25 januari 2015
Betreft: jaarrekening 2014
Geachte bestuursleden,
In gevolge de jaarlijkse afsluiting van het boekjaar van de Stichting bied ik U het financiële verslag aan over het jaar
2014, dat weer met een positief resultaat eindigde. De belangrijke veranderingen in 2014 waren de cursussen die een
toename aangaven van 38,1% en een afname in de variabele lasten.
In tegenstelling tot 2013 zagen we zichtbare toename van het aantal yogi’s op de cursussen. Ook bleek dat de nieuwe
nevenvormen zoals Insight Dialogue, Metta meditatie en stadsretraite in trek waren. De behoefte voor verbeterde
kwaliteit in de meditatie begeleiding heeft er toe geleid dat er meer overleg en intervisie plaatsvond met begeleiders van
meditatie groepen buiten Amsterdam. De begeleiders kring kreeg hierdoor meer praktische stof te behandelen uit de
praktijk. Echter qua individuele beoefening heeft het geen weerslag gehad op de subsidie door de stichting voor het
volgen van retraites. Zoals in 2013 werd van de subsidie in 2014 amper gebruikt gemaakt.
Binnen de kring ondersteuning is het aantal vrijwilligers iets afgenomen door mutaties, waardoor de behoefte nog veel
sterker wordt gevoeld voor vernieuwing van het geautomatiseerd systeem en van de website die werkzaamheden zouden
kunnen verlichten. Tegenslagen echter in de keuze en beperkingen voor nieuwe programmatuur hebben echter er toe
geleid dat de beoogde vernieuwingen niet geklaard konden worden in 2014. Desondanks is de inzet van de vrijwilligers
voorbeeldig geweest en zijn alle activiteiten goed begeleid en ondersteund door work arounds in de administratie.
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 van deze meditatie.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Exploitatiesaldo 2014
Het boekjaar 2014 levert een saldo op van € 1,676.72, een herstel van 7,63% i.t.t. het verlies van -8,88% van 2013. De
herstellende economie heeft duidelijk invloed gehad op de toename van aantal participanten van de cursussen. In
vergelijking met het jaar daarvoor heeft de stichting in 2014 helaas minder uitbesteed aan dana, slechts 3,6% van haar
inkomsten werd daarvoor besteed i.t.t. het beoogde 12%. Ook laten de operationele kosten een dalende lijn blijken ten
gevolge van het beheerste gebruik van water en energie.
Vooruitzichten
De aanmeldingen in januari 2015 voor de cursussen geven opnieuw een toename van deelnemers te zien. Conform de
verwachtingen van 2014 dat wij een licht herstel in inkomsten konden verwachten van 5% á 7% kunnen voor 2015 een
groei verwachten tussen het bereik van 7% á 9%. In juni 2015 komt de subsidie van Sangha Metta voor de retraites te
vervallen, er worden echter geen nadelige gevolgen voor de financiële staat van Dhammadipa verwacht.
Naar goedbevinding verklaard op 25 januari 2014.
drs. M.S.S.M Ichsan (Dhammuttamo)
Penningmeester.
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Algemene Toelichting
Grondslagen van waardering
Materiële Activa
Materiële vaste Activa wordt in principe gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd 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, verminderd 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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BATEN EXPLOITATIEREKENING
ACTIVITEITEN
Intro/VVC
Avonden
Weekend/retraite
Gastdocenten
Dhamma

3.860,00
5.134,03
5.713,00
2.650,00
720,00
18.077,03

VERKOOP
boeken en kaarten
diverse ontvangsten

117,95
0,00
117,95

DONATIES
Giften ontvangen
Jaar- en maandbijdragen

2.521,80
2.400,00
4.921,80

RENTE & DIVIDEND
alle rekeningen
Belastingteruggave

Totalen

128,20
414,93

EUR

23.659,91

Pagina | 4

Stichting Dhammadipa
Financieel jaarverslag 2014
Vipassana Meditatiecentrum
St. Pieterspoortsteeg 29-I, 1012 HM Amsterdam
www.dhammadipa.nl

LASTEN EXPLOITATIEREKENING
ACTIVITEITEN/Organisatie

levensmiddelen
Non-food
Onkostenvergoedingen
Kantoorartikelen
telefoon, fax, internet
Restituties
Huur ruimtes & Ov. Kosten

432,86
66,25
231,91
130,20
1.012,56
460,00
0,00
2.333,78

HUISVESTING
Huur St. Pieterspoortsteeg
Energie/water
Diverse huisvesting last.
Verzekeringen & bank

15.631,80
1.739,98
0,00
770,55
18.142,33

SPECIFIEKE KOSTEN
Inkoop boeken/kaarten
Dana aan derden
Notaris/accountant
Gemeente Belasting
B.U.N.

0,00
850,00
0,00
328,32
250,00
1.428,32

AFSCHRIJVINGEN
Inventaris
Boeken

45,44
33,32
78,76

Totalen

EUR

21.983,19
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OPERATIONELE KOSTENREKENING
OPERATIONELE INKOMSTEN
Kern Activiteiten/Bruto
Omzet
Operationele Kosten
Restituties

18.077,03
-1.641,87
-460,00
Operationele
Omzet/Netto Omzet

15.975,16

ANDERE INKOMSTEN
Rente & Dividend
Verkoop activiteiten
Diverse teruggaven
Dana/giften ontvangen

128,20
117,95
414,93
2.521,80
Totaal

3.182,88
BRUTO INKOMSTEN
UIT ACTIVITEITEN

19.158,04

PRODUCTIEKOSTEN
Inkoop
Abonnementen BUN
Onkostenvergoedingen

0,00
-250,00
-231,91
TOTALE
PRODUCTIEKOSTEN

-481,91

BANKKOSTEN/PROVISIE & COMMISSIE

-770,55

NOTARIS, ACCOUNTANT & FISCAAL JURIDISCH BIJSTAND
HUISVESTING
St. Pieterspoort 79
Jaar&maand Bijdragen

0,00

-17.371,78
2.400,00
TOTAAL HUISVESTING

-14.971,78

TOTALE KOSTEN

-16.224,24

NETTO INKOMSTEN

2.933,80

AFSCHRIJVING

-78,76

DANA AAN DERDEN

-850,00

BELASTING

-328,32
EXPLOITATIE
SALDO/Resultaat

EUR

1.676,72
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ACTIVA

31-dec-14

31-dec-13

31-dec-12

Vlottende Activa
Giro & Bank
Kas
Beleggingen
Vorderingen

€
€
€
€

29.826,14
196,10
-

€ 28.447,78
€
553,89
€
€
-

€
€
€
€

30.346,68
18,72
-

Sub Totaal

€

30.022,24

€ 29.001,67

€

30.365,40

Inventaris
Boeken

€
€

365,25

€
€

398,57

€
€

498,21

Kantoor apparatuur

€

138,36

€

183,80

€

275,69

Sub Totaal

€

503,61

€

582,37

€

773,90

Overlopende Activa
Voorraad Verkoop

€
€

Totaal Activa

€

30.525,85

€ 29.584,04

€

31.139,30

€
€
€
€

17.849,13
10.000,00
1.000,00
1.676,72

€ 20.779,83
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ -2.195,79

€
€
€
€

15.000,00
10.000,00
1.000,00
5.139,30

€

30.525,85

€ 29.584,04

€

31.139,30

Vaste Activa

-

€
€

-

€
€

-

PASSIVA
Eigen Vermogen
Achtergestelde Aanspraak
Subsidie Sangha Metta
Toevoeging Eigen Vermogen
Totaal Passiva
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Lijst Giro Donateurs 2014

Opgenomen zijn donateurs die hun vrijgevigheid hebben overgemaakt per giro. De giften die via de
Dana box worden ontvangen zijn anoniem.

Donateurs
Aad Verboom
Adi Ichsan
Bloemer R P
Heimerink C J
Peter de Lange
St Sangha Metta
Topscriptie
Vipassana Culenborg
Yenni Widjaya
Wolters J L

girale dana
€ 75,00
€ 666,80
€ 150,00
€ 30,00
€ 400,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 200,00

Dhammadipa (het eiland van dhamma)
"Wanneer hij het lichaam in het lichaam aanschouwt, vastberaden, met juist begrijpen, en aandachtig, na het
overwinnen van verlangen en verdriet met betrekking tot de wereld, wanneer hij gevoelens in gevoelens, de geest
in de geest, en mentale objecten in de mentale objecten aanschouwt, vastberaden, met juist begrijpen, en
aandachtig, na het overwinnen van verlangen en verdriet met betrekking tot de wereld, dan waarlijk is hij een
eiland voor zichzelf, een toevluchtsoord voor zichzelf, niet op zoek naar toevlucht buiten zichzelf; de Dhamma als
zijn eiland, de Dhamma als zijn toevlucht, afzien van toevlucht elders”
Mahaparinibbana Sutta 34. (DN 16, hoofdstuk 3-6)
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