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Aan het bestuur van Dhammadipa 

Datum: 13 januari 2020 

Betreft: jaarrekening 2019 

 

Geachte bestuursleden, 

 

 

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

jaarverslag over het jaar 2019, dat in verlies resulteerde met een negatief saldo van € 3.955,48. 

Het halfjaarresultaat gaf de indruk dat het jaareinde eventueel met een positief saldo zou kunnen 

eindigen, helaas werd aan die verwachting niet voldaan.  

 

Een tweetal bijzonderheden moeten worden genoemd die de resultaten hebben beïnvloed. Ten 

eerste, ondanks toename van verschillende activiteiten zijn de resultaten van de weekenden 

gedaald van €15.083,00 naar €11.490,82. Hetzelfde beeld werd ook getoond door de resultaten 

van de avonden die een afname in van avonddonaties vertoonde van € 5.920,02 naar € 

4,639,80. Daarentegen, door de komst van verschillende gast monniken werd een sprong 

getoond in de resultaten van de gastdocenten, echter niet voldoende om de hele afname van de 

bruto omzet van €24.703,02 naar €20.801,80 (activiteiten afname van 15,79%) te kunnen 

ondervangen. De afname van de activiteiten opbrengsten is merkwaardig daar in hetzelfde jaar 

een toename van zowel gastdocenten als nieuwe aantal begeleiders heeft plaats gevonden.  

Er is veel betrokkenheid in de begeleidersgroep geconstateerd waarbij de kwaliteit van 

kennisniveau zeer over te spreken was. Daarbij werden ook de gast docenten drukbezocht, m.n. 

te noemen bhikkhu Dr. Vimokha Medhino, de abt van Wat Pipphalivanaram tempel in Rayong, 

Thailand, die bij Dhammadipa twee keer onderricht heeft gegeven; bhikkhu Dusaddee 

Methangkuro en de Myanmarese non Salalay Chandadhika. Alle gastdocenten werden 

enthousiast ontvangen en drukbezocht. De afname kan dus gezocht worden in het verminderde 

aantal zelf georganiseerde weekenden en in de afname van participanten in de eigen 

weekenden. De penningmeester raadt het bestuur aan om te onderzoeken hoe deze afname is 

gekomen ondanks de intensivering van activiteiten. Wellicht speelt het niet optimale gebruik van 

de nieuwsbrief een rol in de afname van participatie door het publiek.   

Ten tweede, is het noemmenswaardig dat de vaste lasten nauwelijks zijn gestegen. In de 

Vooruitzichten voor 2019 werd er al op aangewezen dat het bestuur strakke controle op de vaste 

kosten moest gaan voeren. De cijfers gaven een minimale stijging van €32.604,16 naar 

€32,849,63. Voor de 14-daagse retraite in Broekakkers is door de Stichting €7,290,00 besteed 

in huur van ruimte en catering, die echter volledig terugverdiend werd. Het geleden verlies is dus 

niet te wijten aan verhoogde exploitatiekosten maar moet dus gezocht worden in het boven 

genoemde afname van resultaten van activiteiten.  
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Het bestuur heeft spijtig genoeg in 2019 Çimen Ekici als bestuurslid moeten loslaten, haar 

toewijding en inzet was van grote waarde voor de organisatie. De inzet van de vrijwilligers van 

ondersteuning was wederom weer voorbeeldig geweest, m.n. zoals in 2018 was bij het 

organiseren van de retraite gebleken hoe betrokken de mediterenden waren met de Stichting.  

Het belang van de site en de snelle verwerking van aanmeldingen als de sleutel voor het succes 

van alle activiteiten werd nog steeds onderstreept door het bestuur en in het verlengde daarvan 

besloten om de site te verbreiden met een Engelstalige site die in januari 2020 online is. De site 

en nieuwsbrief moet de spil vormen in 2020 voor alle activiteiten inclusief het voorgenomen 

besluit om te gaan verhuizen naar een financieel geschikter locatie. 

  

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 2019  

Het boekjaar 2019 levert een negatief saldo op van € -3,955,48 zijnde een rendement van -12% 

(2018: +3,1%). 

 

Vooruitzichten 

Vorig jaar werd voorzichtig de uitspraak gedaan dat In 2019 de stichting weer baten uit 

activiteiten zou zien, dit is inmiddels niet gebleken. In 2020 is het nodig dat de activiteiten terug 

moeten naar het niveau van 2018, met maandelijks vaste weekendretraites en jaarlijks 4 

stadsretraites. Het programma moet strakker eerder bekend gemaakt worden. Het gebruik van 

de nieuwsbrieven moet snel verbeterd worden, het moet sneller en de frequentie moet hoger. 

Verder werd eind 2019 de onzekerheid weggehaald m.b.t. de handelsrelatie tussen China en VS, 

waardoor de beleggingen eind 2019 een rendement konden behalen van 9,7%, een sprong 

voorwaarts vergeleken met het verlies van -13,4% in 2018. Gezien de ontwikkelingen van de 

bankrente (0% rente) en de voortdurende bodemrente van de ECB verwacht de penningmeester 

dat de beleggingen aangehouden zullen moeten worden tot nadere ontwikkelingen omtrent de 

lage rente.   

  

Naar goedbevinding verklaard op 13 januari 

2020. 

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

Penningmeester.  
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Stichting Dhammadipa  
 

Financieel jaarverslag 2019  

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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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2019 

Meditatiecentrum 

St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 

Amsterdam 

 

 

ACTIVA 31-dec-19 31-dec-18 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15 

Vlottende Activa      

Giro & Bank  €      9.371,00   €        9.652,24   €   26.544,77   €    28.361,89   €    29.826,14  

Kas  €        260,71   €              2,55   €              -     €               -     €        196,10  

Beleggingen  €    14.439,00   €       15.190,49   €              -     €               -     €               -    

Vorderingen  €               -     €                 -     €              -     €               -     €               -    

Sub Totaal  €    24.070,71   €       24.845,28   €   26.544,77   €    28.361,89   €    30.022,24  

      

Vaste Activa      

Inventaris  €               -     €                 -     €              -     €               -     €               -    

Boeken  €        331,93   €           192,35   €        232,35   €        331,93   €        365,25  

Kantoorapparatuur  €          92,92   €             35,03   €         65,03   €          92,92   €        138,36  

Sub Totaal  €        424,85   €           227,38   €        297,38   €        424,85   €        503,61  

      
Overlopende 

Activa  €               -     €                 -     €              -     €               -     €               -    

Voorraad Verkoop  €               -     €                 -     €              -     €               -     €               -    

      

Totaal Activa 

 €    

24.495,56   €      25.072,66   €   26.842,15  

 €    

28.786,74   €    30.525,85  

      

      

PASSIVA           

      

Eigen Vermogen 
 €    
14.495,56   €      15.823,47   €   17.148,27  

 €    
20.356,51   €    17.849,13  

Achtergestelde 

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

Subsidie Sangha 

Metta  €               -     €                 -     €              -     €               -     €      1.000,00  

Toevoeging Eigen 

Vermogen  €               -     €          -750,81   €       -306,12   €      1.569,77-  €      1.676,72  

      

Totaal Passiva 

 €    

24.495,56   €      25.072,66   €   26.842,15  

 €    

28.786,74   €    30.525,85  

 

 

 

 

 



Pagina | 6  
 

Stichting Dhammadipa 
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BATEN EXPLOITATIEREKENING 

 

ACTIVITEITEN    

    

Cursus  3.860,00  

Avonden  4.639,80  
Weekend/retrait

e  

11.492,5

0  

Gastdocenten  809,50  

Dhamma  0,00  

     20.801,80 

    

      

    

VERKOOP    
Boeken en 

kaarten  10,00  
Diverse 

ontvangsten  203,70  

   213,70 

    

    

DONATIES    

    

Giften ontvangen  5.876,65  
Jaar- en 

maandbijdragen  2.002,00  

   7.878,65 

    

RENTE & DIVIDEND   

Alle rekeningen   0,00 

Belastingteruggave   0,00 

     

    

Totalen  EUR 28.894,15 
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2019 

Meditatiecentrum 

St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 

Amsterdam 

 

  Lasten Exploitatierekening 

   

ACITIVITEITEN/ORGANISATIE    
Levensmiddelen  3.316,98  
Non-food  512,64  
Onkostenvergoedingen  113,60  
Kantoorartikelen  736,71  
Telefoon, fax, internet  1.081,74  
      
Restituties  315,00  
Huur ruimtes & Ov. Kosten  4674,50  

    

  Totaal 10751,17 

    
HUISVESTING    
Huur St. Pieterspoortsteeg  18.550,40   

Energie/water  1.672,00  
Diverse huisvesting last.  0  
Verzekeringen & bank  997,89   

    
   Totaal  21.220,29 

    
SPECIFIEKE KOSTEN    
Inkoopboeken  0  
Dana aan derden  300,00  
BUN  125,00  
Gemeente Belasting  368,00  
Reclames  85,17   

   878,17 

    
AFSCHRIJVINGEN     

    
Inventaris  0  
Boeken  0  

   0 

Totaal   EUR 32.849,63 
 

   

 

 

 

 

 



Pagina | 8  
 

Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2019 

Meditatiecentrum 

St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 
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OPERATIONELE KOSTENREKENING 

OPERATIONELE INKOMSTEN    

Kern Activiteiten/Bruto Omzet 20.801,80   

Operationele Kosten -5.648,07   

Restituties -315,00   

 Netto Omzet 14.838,73  

    

ANDERE INKOMSTEN    

Rente & Dividend 0,00   

Verkoopactiviteiten 10,00   

Kosten teruggaven 203,70   

Dana/giften ontvangen 5.876,65   

 Bijkomstigheden 6.090,35  

    

  BRUTOINKOMSTEN 20.929,08 

PRODUCTIEKOSTEN    

Inkoop lange retraite -4.674,50   

Reclame Activiteiten -85,17   

Transport vergoedingen -113,60   

 Productiekosten -4.873,27  

    

BANKKOSTEN & Verzekeringen  -997,89  

    

BUN Lidmaatschap  -125,00  

    

HUISVESTING    

St Pieterspoort 79 -20.222,40   

Jaar & maand Bijdragen 2.002,00   

    

 Totaal huisvesting -18.220,40  

    

  TOTALE KOSTEN -24.216,56 

    

   -3.287,48 

    

AFSCHRIJVING    0,00 

    

DANA AAN DERDEN   -300,00 

     
BELASTING   -368,00 

RESULTAAT  EUR -3.955,48 
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2019 

Meditatiecentrum 

St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 

Amsterdam 

 

Resultaat retraite inkomsten en uitgaven Broekakkers – Egmond Binnen augustus 2019 

 

     

Uitgaven    

    

   Totaal  

    

 Kok/eten   €         2.790,08  

 Accommodatie   €         4.621,50  

 EHBO kit, plus bijv. pijnstillers   €                  -    

 Schoonmaakartikelen   €             53,00  

 Reiskosten    €                  -    

    

    

   €            7.464,58  
  

 Inkomsten    

    

 Betalingen    Totaal  

    

 Bijdrage Yogi's   €         7.517,58  

    

    

 Dana schoonmaakartikelen   €                  -    

    

 Totaal   €            7.517,58  

  
 Verschil   €                  53,00  
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Beleggingen         

  

Sust. Global 
Funds 

 New World 
Financials 

 Smart 
Materials 

 Totaal 

Aankoop  3.816,13   3.861,41   7.323,28   15.000,82  
Marktwaarde 30 jun 
19  4.594,69   4.627,86   7.233,45   16.456,00  

             

Resultaat  778,56   956,09    -89,83    1.455,18  

Rendement        9,70% 
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St Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 
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Donateurs  Girale dana 

   
M.S.S.M. Ichsan  € 2.000,00 

Hr. A.W.C. Verboom  € 1.100,00 

Vipassana Utrecht  € 650,00 

J E Chardon  € 420,00 

Hr. D A ben Asher  € 350,00 

Mv. AA Ferouge  € 275,00 

Hr. P A de Lange  € 150,00 

Hr. J E Chardon  € 130,00 

M van der Valk  € 100,00 

Y B Widjaja  € 100,00 

Mircea Mare  € 50,00 

F W Zanda  € 30,00 

D Klootwijk  € 25,00 

M E van der Pol  € 25,00 

Mw EP Meijler  € 20,00 

SJB Cohen  € 20,00 

MWC Heijmerink CJ  € 15,00 

AM van Erkelens  € 10,00 

Wendy Heinen  € 10,00 

EJ Moll  € 14,00 

L Gumbs  € 5,00 

   
Totaal cat.  € 5.499,00 

 

 

 

 

 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) 

 


