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Aan het bestuur van Dhammadipa 

Datum: 1 januari 2019 

Betreft: jaarrekening 2018 

Geachte bestuursleden, 

 

In gevolge de jaarlijkse afsluiting van het boekjaar van de Stichting bied ik U aan het financiële 

jaarverslag over het jaar 2018, dat voor het eerst na 3 opvolgende jaren van verlies, resulteerde 

in een positief saldo van € 1.057,27. Het halfjaarresultaat gaf de verwachting al aan dat het 

jaareinde eventueel met een positief saldo zou kunnen eindigen. Dit is mede door bijzondere 

activiteiten gehaald, m.n. de retraite in Vézelay; het instructieboek van Acharn Sobin Namto en de 

inzameling voor reiskosten monnik.  

 

Er kunnen een drietal categorieën genoemd worden die de resultaten hebben beïnvloed. Ten 

eerste, de verhoging van de meditatie inkomsten met 94% en de toename van de donatie 

inkomsten met 83% gecombineerd met het conservatieve bestedingsgedrag van betrokken 

vrijwilligers, die wel een verhoging in de lasten liet blijken van 39,65%. De verhoging van de 

meditatie inkomsten is o.a. gekomen door de 14daagse retraite in Vézelay, Frankrijk, die door 

een externe groep werd georganiseerd maar wel door de Stichting gefinancierd. De verhoging van 

de donatie inkomsten is gekomen mede door de actieve dana werving voor de reiskosten van 

Bhante Suppabuddho via sociale media en door een tal van grotere donaties door betrokken 

bestuursleden en sympathisanten. Het wordt ook steeds duidelijker zichtbaar dat een ander- en 

breder publiek wordt bereikt via sociale media, die net zo betrokken is met de activiteiten van de 

Stichting als de oude bekende yogi’s. De verhoging van de lasten zijn beduidend gegroeid door 

verhuur van retraitelocatie en inhuren van professionele cateraars. 

Ten tweede, de nasleep van de negatieve berichten over boeddhistische leraren, dat nog steeds 

een effect heeft in het algemeen op het imago van boeddhistische organisaties, lijkt voor de 

Stichting ten einde gekomen te zijn. Ondanks dat samenwerking of doorverwijzingen tussen de 

verschillende Vipassana groepen nog steeds ontbreken, heeft de duidelijke methodiek; eigen 

ethische code en de maatregelen ter bewaking van de ethische code, duidelijk haar kracht 

bewezen. Noemenswaardig hierin is dat de droge Vipassana van Acharn Sobin Namto die ook in 

de retraite van Vézelay als leidraad gold, duidelijk geïdentificeerd wordt met het onderricht dat bij 

de Stichting wordt gegeven. Het Nederlandse meditatie instructieboek van Acharn Sobin Namto, 

die door supporters van Acharn Sobin werd vertaald en gedrukt, wordt door de Stichting gratis 

gedistribueerd en functioneert tevens als een visitekaart van de droge methode voor de andere 

Vipassana groepen in Nederland. Hierdoor heeft de Stichting zich kunnen onderscheiden van 

andere Vipassana meditatie aanbieders in Amsterdam die gegeven worden door verschillende 

oud vrijwilligers.   

 Ten derde, de opmerkelijke toename in de betrokkenheid van yogi’s door de aangeboden 

activiteiten, heeft niet alleen geleid dat de eerste retraite van de Stichting geïnitieerd werd door 

de yogi’s zelf, maar ook dat er nieuwe belangstellenden zich hebben aangemeld om meditatie 

begeleiding te geven. Een gegeven dat hier gemeld moet worden is de uitstraling en vertrouwen 
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die de Stichting geniet door de aanwezigheid en begeleiding die door Bhante Suppabuddho 

gegeven werd tijdens zijn verblijf in Amsterdam. Een groep heeft zich gevormd rondom de monnik 

die nu zelf deels direct en deels zijdelings betrokken zijn met activiteiten van de Stichting. 

Toename in de boeken voorraad 2018 is gekomen door de donatie van de bovengenoemde 

meditatie instructieboeken van Acharn Sobin Namto. Ook hierin wordt een duidelijke band 

herkend tussen groepen die buiten de Stichting hun activiteiten direct verbinden met de 

Stichting.  

De inzet van de vrijwilligers van ondersteuning was weer voorbeeldig geweest, m.n. bij het 

organiseren van de retraite bleek hoe betrokken de mediterenden zijn met de Stichting.  De site 

en de snelle verwerking van aanmeldingen is nog steeds de sleutel voor het succes van alle 

activiteiten en moet nog beter en sneller kunnen worden aangepast. Zoals eerder gemeld vorig 

jaar, is het nog steeds van belang dat er meer vrijwilligers beschikbaar komen voor de stichting, 

zowel voor de meditatie begeleiding als voor de ondersteuning. Aan de andere zijde is het zo dat 

de perikelen omtrent de scheiding van de oude leraren groep nu voorgoed achter ons gelaten 

moet worden en dat aan een nieuw begin gewerkt wordt, waarbij alle vrijwilligers zich kunnen 

richten op het verschaffen van kwaliteitsfaciliteiten voor Vipassana.  

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 2018  

Het boekjaar 2018 levert een positief saldo op van € 1.057,27 zijnde een rendement van 3,1% 

(2017: -3%). 

Vooruitzichten 

Vorig jaar werd de uitspraak reeds gedaan dat In 2018 de stichting weer baten uit activiteiten zou 

zien. Dit is inmiddels wel gebeurd maar niet genoeg om de verliezen van de voorgaande jaren te 

compenseren. In 2019 zouden de activiteiten nog verder uitgebreid moeten worden met vaste 

retraites en opnieuw de kosten laag gehouden worden wil de stichting haar financiële positie 

consolideren. Gezien de toename van energiekosten door de nieuwe richtlijnen van de overheid 

en de verhoging van de btw is echter eerder te verwachten dat vaste kosten zullen toenemen. 

Bestuur is geadviseerd om extra te letten op haar uitgaven in 2019 wil het eindigen met een 

positief resultaat in 2019. Verder had in eind 2018 de aanhoudende onzekerheid m.b.t. 

handelsrelatie tussen China en VS de beleggingen, die eind 2017 nog een rendement had van 

1,26%, geen goed gedaan met als resultaat een verlies van -13,4%. Afhankelijk van de 

beursontwikkelingen en de renteontwikkeling kan de penningmeester als het nodig is de 

beleggingen liquideren in 2019 en terugkeren naar spaardeposito. 

Naar goedbevinding verklaard op 1 januari 2019. 

drs. M.S.S.M Ichsan (Dhammuttamo) 

Penningmeester.  
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Stichting Dhammadipa  
 

Financieel jaarverslag 2018  

Vipassana Meditatiecentrum  

St. Pieterspoortsteeg 29-I, 1012 HM Amsterdam  

www.dhammadipa.nl  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dhammadipa.nl/
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ACTIVA   31-dec-18   31-dec-17   31-dec-16   31-dec-15 

Vlottende Activa        

Giro & Bank   €     10.702,19    €       9.652,24    €    26.544,77    €    28.361,89  

Kas   €             0,15    €             2,55    €               -      €               -    

Beleggingen   €     13.194,52    €     15.190,49    €               -      €               -    

Vorderingen   €                -      €                -      €               -      €               -    

Sub Totaal   €     23.896,86    €     24.845,28    €    26.544,77    €    28.361,89  

         

Vaste Activa        

Inventaris   €                -      €                -      €               -      €               -    

Boeken   €         319,90    €          192,35    €        232,35    €        331,93  

Kantoorapparatuur   €           35,03    €           35,03    €          65,03    €          92,92  

Sub Totaal   €         354,93    €          227,38    €        297,38    €        424,85  

         

Overlopende Activa  €                -      €                -      €               -      €               -    

Voorraad Verkoop   €                -      €                -      €               -      €               -    

         

Totaal Activa  €    24.251,79     €     25.072,66     €   26.842,15     €    28.786,74  

         

         

PASSIVA                 

         

Eigen Vermogen   €     13.194,52    €     15.823,47    €    17.148,27    €    20.356,51  

Achtergestelde Aanspraak   €     10.000,00    €     10.000,00    €    10.000,00    €    10.000,00  

Subsidie Sangha Metta   €                -      €                -      €               -      €               -    

Toevoeging Eigen Vermogen   €       1.057,27    €         -750,81    €       -306,12    €      1.569,77- 

         

Totaal Passiva  €    24.251,79     €     25.072,66     €   26.842,15     €    28.786,74  
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BATEN EXPLOITATIEREKENING 

 

     

ACTIVITEITEN   

    

Cursus  3.700,00  

Avonden  5.920,02  

Weekend/retraite  15.083,00  

Gastdocenten  0,00  

Dhamma  0,00  

     24.703,02 

    

      

    

VERKOOP    

Boeken en kaarten  20,00  

Diverse ontvangsten  465,78  

   485,78 

    

    

DONATIES    

    

Giften ontvangen  5.366,85  

Jaar- en maandbijdragen  2.640,00  

   8.006,85 

    

RENTE & DIVIDEND   

Alle rekeningen   0,00 

Belastingteruggave   465,78 

     

    

Totalen  EUR 33.661,43 
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LASTEN EXPLOITATIEREKENING 
    

ACTIVITEITEN/Organisatie  
    

Levensmiddelen  3.486,27  

Non-food  331,95  

Onkostenvergoedingen  1.663,96  

Kantoorartikelen  146,02  

Telefoon, fax, internet  1.130,02  

KvK     

Restituties  910,00  

Huur ruimtes & Ov. Kosten  0,00  

   7.668,22 

    

HUISVESTING   

Huur St. Pieterspoortsteeg  20.477,40   

Energie/water  1.540,00  

Diverse huisvesting last.  0,00  

Verzekeringen & bank  619,86   

     

    22.637,26 

    

SPECIFIEKE KOSTEN  

Inkoop boeken/kaarten  0,00  

Dana aan derden  1.598,93  

Notaris/accountant  0,00  

 Gemeente Belasting  361,40  

B.U.N.  338,35   

   2.298,68 
    

AFSCHRIJVINGEN    
    

Inventaris  0,00  

Boeken  0,00  

   0,00 

      

    

 Totalen EUR 32.604,16 
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OPERATIONELE KOSTENREKENING   
      

OPERATIONELE INKOMSTEN    
Kern 

Activiteiten/Bruto 

Omzet   24.703,02   

Operationele Kosten   -5.094,26   

Restituties   -910,00   

  

Operationele 
Omzet/Netto 

Omzet  18.698,76  
      

ANDERE INKOMSTEN     

Rente & Dividend   0,00   

Verkoopactiviteiten   20,00   

Belastingteruggaven   931,56   

Dana/giften ontvangen   5.366,85   

  Totaal  6.318,41  
      

    BRUTOINKOMSTEN UIT   ACTIVITEITEN 25.017,17 

PRODUCTIEKOSTEN     

Inkoop   0,00   

Abonnementen BUN   -338,35   

Onkostenvergoeding   -1.663,96   

   

TOTALE 
PRODUCTIEKOSTEN -2.002,31  

       

BANKKOSTEN/PROVISIE & COMMISSIE  -619,86  
      

NOTARIS, ACCOUNTANT & FISCAAL JURIDISCH BIJSTAND 0,00  
      

HUISVESTING      

St Pieterspoort 79   -22.017,40   

Jaar & maand Bijdragen   2.640,00   

      

  TOTAAL HUISVESTING -19.377,40  
      

    TOTALE KOSTEN -21.999,57 

       
      

     NETTOINKOMSTEN               3.017,60 

       

AFSCHRIJVING      0,00 
      

DANA AAN DERDEN    -1.598,93 
       

BELASTING     -361,40 
      

   

EXPLOITATIE 
SALDO/Resultaat EUR 1.057,27 
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Inzameling vliegtickets Bhante Suppabuddho 
 

Ticket Prijs 

Turkish Airways 600,99 

Malaysia Airlines 377,94 
 

   Totaal €     978,93  
  

 Donateurs Bedrag Datum 

1 Terry Hoekstra  €   300,00  31-10-2018 

2 J.A. van der Winden  €     50,00  1-11-2018 

3 P.A. Lange  €     30,00  3-11-2018 

4 Bewust Vrij Training Coaching  €     25,00  3-11-2018 

5 Paul Boersma  €     25,00  5-11-2018 

6 Danielle Klootwijk  €   250,00  5-11-2018 

7 Henk van Voorst  €     50,00  5-11-2018 

8 Vipassana Haarlem  €     50,00  10-11-2018 

9 Yenni Wijaya  €     50,00  12-11-2018 

10 Kasrathok  €     10,00  13-11-2018 

11 MSSM Ichsan  €   150,00  15-11-2018 

12 C Ekici  €     30,00  16-11-2018 

13 J Hermsen  €   100,00  17-11-2018 

14 GMGP Roelofs & Wetzer  €     50,00  19-11-2018 

15 Wendy Heinen  €       1,30  19-11-2018 

16 A Schioppa  €   150,00  22-11-2018 
 

 

Totaal  € 1.321,30  

Overschot  €   342,37  
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Resultaat DD Vézelay retraite inkomsten en uitgaven 17 oktober 2018 (met transportkosten)  
 

Uitgaven    

    

   Totaal  

    

 Kok/eten   €          2.942,00  

 Accommodatie   €          2.337,00  

 EHBO kit, plus bijv. pijnstillers   €               58,61  

 Schoonmaakartikelen   €                    -    

 Reiskosten    €          1.695,00  

 (Huur busje + auto Adi)    

    

   €              7.032,61  
  

 Inkomsten    

    

 Betalingen    Totaal  

    

 Bijdrage Yogi's   €          4.755,00  

    

Ontvangen dana (contant, 5 
personen)  

 €             360,00  

    

 Dana schoonmaakartikelen   €             100,00  

 Dana Adi   €             100,00  

 Dana Yogi   €             150,00  

 Vergoeding € 180 reiskosten x 9 
pers.  

 €          1.628,00  

    

 Totaal   €              7.093,00  

  
 Verschil   €                    60,39  
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Beleggingen 
          

  

Sust. Global 
Funds 

 New World 
Financials 

 Smart 
Materials 

 Totaal 

Marktwaarde 1 jan 18  3.913,83   3.932,25   7.212,89   15.058,97  
Marktwaarde 31 dec 
18  3.426,44   3.548,35   6.071,88   13.046,67  

             

Resultaat  -487,39   -383,90    -1.141,01    -2.012,30  

Rendement        -13,36% 
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Donateurs  Girale dana 

   
MSSM Ichsan    €       1.268,35  

Siti Ichsan M Pieper   €       1.000,00  

Hr. P A Lange    €         525,00  

Mw. A A Ferouge   €         300,00  

D Klootwijk   €         300,00  

Terry E Hoekstra   €         300,00  

A Schioppa   €         150,00  

JM Wentink   €         150,00  

JAM Hermsen   €         100,00  

A W C Verboom   €           82,00  

EJ Moll   €           80,00  

C Ekici   €           50,00  

JA Winden   €           50,00  

Henk v Voorst   €           50,00  

Roelofs & Wetzer   €           50,00  

St Vipassana Haarlem   €           50,00  

Vipassana Groningen   €           50,00  

YB Wijaya   €           50,00  

EP Meijer   €           40,00  

D COLI   €           30,00  

MWC Heijmerink CJ   €           30,00  

E. te Winkel en/of P.E. A.   €           25,00  

P Boersma   €           25,00  

Bewust Vrij Training Coaching   €           25,00  

R Hoorntje   €           14,00  

G.H.H. Loop   €           12,50  

Vipassana Haarlem   €           12,00  

N Kaskrathok   €           10,00  
 

 

 

 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) 


