Aan het bestuur van Dhammadipa
Datum: 1 maart 2011
Betreft: jaarrekening 2010
Geachte bestuursleden,
In gevolge de jaarlijkse afsluiting van het boekjaar van de Stichting bied ik U het eerste financiële verslag aan over
het jaar 2010. In augustus 2010 heeft de Stichting Dhammadipa het stadscentrum van Stichting Sangha Metta
overgenomen. Ik mag het bestuur verblijden met de mededeling dat de trend van 2009 die een gestadige groei in
inkomsten weergaf in 2010 opnieuw werd bevestigd, ook al bestrijkt dit jaarverslag slechts het laatste halfjaar. De
ontwikkelingen vanaf 2007 waarin voor het eerst sinds jaren de St. Pieterspoortsteeg haar jaareinde met een positief
resultaat boekte werd in 2010 opnieuw bewerkstelligd. Een zorgelijke ontwikkeling echter is dat de inkomsten uit niet
activiteiten gebonden dana was verminderd, de baten waren een resultaat van verminderde operationele kosten.
Mijn waarschuwing hieromtrent heb ik al eerder geuit in het jaarverslag van Stichting Sangha Metta van 2009, waarin
ik toespeelde op een verminderde belangstelling voor meditatie en spiritualiteit. Tevens gaf ik als reden de
economische crisis die een tijdelijke teruggang tot gevolg had door de verplaatsing van de aandacht naar meer
materiële zaken. De vrijwilligers functioneren dit moment uitstekend, door de effectieve coördinatie en goede
automatiseringskennis. Vanaf het begin heeft het secretariaat zich minder afhankelijkheid getoond dan in de periode
van Sangha Metta en heeft zelf initiatieven getoond.
In het financiële jaarverslag zijn opgenomen de cijfers vanaf 1 augustus 2010 tot 31 december 2010. De cijfers van
voor augustus 2010 vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Sangha Metta, te Amsterdam.
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 2010
Het boekjaar 2010 levert een saldo op van € 3,876.56. Opmerkelijk is dat het eindresultaat van St. Pieterspoort in
2009 een saldo van € 4,850.30 opgaf over 12 maanden. De positieve ontwikkeling van de ontvangsten uit
activiteiten is een gevolg van de kwaliteit van de begeleiding en het vertrouwen van de mediterenden dat het
voortbestaan van het centrum in hun eigen spirituele belang is. Het is echter nog nodig om de bewustheid over het
doneren verder te ontwikkelen en een directe link te leggen tussen vrijgevigheid en spirituele normering. Een goede
ontwikkeling is dat de operationele kosten minimaal gehouden werden, onder het peil van 2009.
Vooruitzichten
Ik verwacht echter door het relatieve herstel van de economie maar ook door de toenemende bezorgdheid over een
veilig en gelukkig bestaan dat de belangstelling in 2011 weer gaat toenemen. De stichting moet zich toeleggen op
het verwijderen van begeerte, boosheid, onwetendheid en angst in de maatschappij.
Naar goedbevinding verklaart op 1 augustus 2010.
drs. M.S.S.M Ichsan (Tanuttamo)
Penningmeester.
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Stichting Dhammadipa, Financieel jaarverslag 2010
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.
Gebruiksduur van boeken is gesteld op 10 jaar.
Eigen Vermogen
Eigen vermogen van de Stichting is in principe een opsomming van gecumuleerde batige
saldi van alle rekeningen & kas. Het kapitaal is echter de aanvang situatie van de rekening
van Sangha Metta die aan de Dhammadipa is overgedragen.
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.

2

Stichting Dhammadipa
Financieel Jaarverslag 2010
Meditatiecentrum
St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM Amsterdam

ACTIVA

31-dec-10

Vlottende Activa
Giro & Bank

€

22.052,47

Kas

€

472,14

Beleggingen

€

-

Vorderingen

€

-

Sub Totaal

€

22.524,61

Inventaris

€

1.000,00

Boeken

€

Kantoor apparatuur

€

1.378,43

Sub Totaal

€

2.378,43

Voorraad Verkoop

€

Vaste Activa
-

Overlopende Activa

Totaal Activa

-

€

24.903,04

Eigen Vermogen

€

10.026,48

Achtergestelde Aanspraak

€

10.000,00

Subsidie Sangha Metta

€

1.000,00

Toevoeging Eigen Vermogen

€

3.876,56

€

24.903,04

PASSIVA

Totaal Passiva
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BATEN EXPLOITATIEREKENING
ACTIVITEITEN
Intro/VVC

935,00

Avonden

5.932,50

Weekenden

2.601,75

Dhamma

3.340,00
12.809,25

VERKOOP
boeken en kaarten*

26,00

diverse diensten
26,00

DONATIES
Giften ontvangen**

763,56

Jaar- en maandbijdragen

1.600,00
2.363,56

RENTE & DIVIDEND
alle rekeningen

Totalen

0,00

EUR

15.198,81

Uitleg
*Boeken en kaarten vertegenwoordigen de oude voorraad van Sangha Metta. Dhammadipa heeft besloten om voorlopig
geen activiteiten te verrichten in aankoop en verkoop van boeken.
**Giften ontvangen zijn de girale en box ontvangsten buiten de kern activiteiten van meditatie en dhamma.
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LASTEN EXPLOITATIEREKENING
ACTIVITEITEN/Organisatie

levensmiddelen

283,09

Non-food

364,75

Onkostenvergoedingen

512,50

Kantoorartikelen

256,81

telefoon, fax, internet

469,20

KvK

30,14

Restituties

120,00

Huur ruimtes & Overige Kosten
2.036,49

HUISVESTING
Huur St. Pieterspoortsteeg*

7.372,50

Energie/water

684,12

Diverse huisvesting last.

0,00

Verzekeringen

335,55
8.392,17

SPECIFIEKE KOSTEN
Inkoop boeken/kaarten

0,00

bankkosten

25,04

Dana aan derden

145,00

Notaris/accountant**

723,55

abonnementen

0,00
893,59

AFSCHRIJVINGEN
Inventaris
Boeken

0,00
0,00

EUR

11.322,25

Uitleg
*Huur vanaf 1 augustus 2010
**Notaris en Oprichting kosten van Dhammadipa
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OPERATIONELE KOSTENREKENING
OPERATIONELE
INKOMSTEN
Kern Activiteiten/Bruto
Omzet
Operationele Kosten
Restituties

12.809,25
-1.403,99
-120,00
Operationele
Omzet/Netto
Omzet

11.285,26

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

0,00
26,00
0,00
763,56
Totaal

789,56
BRUTO INKOMSTEN
UITACTIVITEITEN

PRODUCTIEKOSTEN
Inkoop
Abonnementen
Onkostenvergoedingen

12.074,82

0,00
0,00
-512,50
TOTALE PRODUCTIEKOSTEN

BANKKOSTEN/PROVISIE & COMMISSIE

-512,50
-25,04

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

-723,55

-8.392,17
1.600,00
TOTAAL HUISVESTING

-6.792,17

TOTALE KOSTEN

-8.053,26

NETTO INKOMSTEN

4.021,56

AFSCHRIJVING

0,00

DANA AAN DERDEN

-145,00

BELASTING

0,00

EXPLOITATIE
SALDO/Resultaat

EUR

3.876,56
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Lijst Giro Donateurs 2010
Opgenomen zijn donateurs die hun vrijgevigheid hebben overgemaakt per giro. De giften die via de Dana box
worden ontvangen zijn anoniem en
1 Stichting Sangha Metta
2 Aad Verboom
3 Peter Baert
4 Henk v Voorst
5 J. Andreae en partners
6 Kliphuis Bothof
7 Peter Baert
8 Dick Lagrand
9 Ansink
10 B Vernooij
11 Willemsen
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