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Aan het bestuur van Dhammadipa 

Datum: 3 januari 2021 

Betreft: jaarrekening 2020 

 

Geachte bestuursleden, 

 

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

jaarverslag aan over het jaar 2020, dat in verlies resulteerde met een negatief saldo van € 220,04. 

Het halfjaarresultaat gaf eerder de indruk dat het jaareinde eventueel met een groter verlies zou 

kunnen eindigen. Vorig jaar werd voorzichtig de uitspraak gedaan dat in 2020 het nodig was dat 

de activiteiten naar het niveau van 2018 zouden moeten, met maandelijks vaste weekendretraites 

en jaarlijks 4 stadsretraites. Dit is inmiddels zo niet gebleken. 

 

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

eerste, heeft de stichting in september haar huurcontract van de Sint Pieterspoortsteeg opgezegd. 

Een besluit dat al eerder speelde, gemotiveerd door de duurder wordende huur. Daarmee werden 

in het laatste kwartaal van het jaar minder vaste lasten gedragen dan in de eerste drie kwartalen. 

Ten tweede, door de onverwachte verschijning van de Corona pandemie werden de 

meditatieactiviteiten gedwongen online te gaan en fysieke bijeenkomsten voorlopig te stoppen. Het 

bestuur heeft met veel zorg en pijn nagedacht over de voortgang van de fysieke bijeenkomsten en 

tevens voor het behoud van de vaste ruimte maar gaf voorrang aan het gezondheidsrisico van 

mediterenden en vrijwilligers. 

De inzet van de vrijwilligers van ondersteuning en begeleiders is wederom voorbeeldig geweest, 

noemenswaardig m.n. bij de verhuizing van het Boeddhabeeld en het leegmaken van St 

Pieterspoortsteeg. Door het verdwijnen van de vaste ruimte, is het belang van de site en de snelle 

verwerking van aanmeldingen, toegenomen als sleutel voor toekomstige groei. De Engelstalige site 

die in januari 2020 online was gegaan heeft meer aandacht en ondersteuning nodig. Beide sites 

en de nieuwsbrief moeten meer dan voorheen de spil vormen voor alle activiteiten. 

 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. 
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Exploitatiesaldo 2020  

Het boekjaar 2020 levert een negatief saldo op van € -220,04 zijnde een verlies van -1%. 

Vooruitzichten 

Het programma zal verdeeld worden in fysieke en online activiteiten. Fysieke activiteiten zullen 

moeten plaatsvinden bij ingehuurde Covid-19 geschikte meditatie ruimtes. Verder moeten 

programmaonderdelen sneller bekend gemaakt worden. Het gebruik van de nieuwsbrieven moet 

snel verbeterd worden, het opstellen moet in kortere tijd en de frequentie moet hoger 

(maandelijks). Eind 2020 werd ook de onzekerheid weggehaald m.b.t. de vaccinatie, en de 

economische gevolgen bleken relatief mee te vallen. Hierdoor konden de beleggingen eind 2020, 

op basis van verschaffingsprijs, een rendement behalen van 3,63%, lager dan vorig jaar maar nog 

altijd hoger dan de huidige bankrente (0,1% rente). Door de aanhoudende bodemrente van de ECB 

en de spurt van de beurs eind december 2020 adviseert de penningmeester de beleggingen aan 

te houden voor minstens een jaar tot nadere ontwikkelingen omtrent de lage rentestand.   

  

Naar goedbevinding verklaard op 13 januari 

2021. 

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

Penningmeester.  
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Stichting Dhammadipa  
 

Financieel jaarverslag 2020  

Vipassana Meditatiecentrum  

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 waar 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 2020 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

 

ACTIVA   31-dec-20   31-dec-19   31-dec-18   31-dec-17 

Vlottende Activa        

Giro & Bank   €       8.814,01    €       9.371,00    €      9.652,24    €    26.544,77  

Kas/Paypal   €         298,27    €          260,71    €            2,55    €               -    

Beleggingen   €     15.545,94    €     14.439,00    €    15.190,49    €               -    

Vorderingen   €                -      €                -      €               -      €               -    

Sub Totaal   €     24.658,22    €     24.070,71    €    24.845,28    €    26.544,77  

         

Vaste Activa        

Inventaris   €                -      €                -      €               -      €               -    

Boeken   €                -      €          331,93    €        192,35    €        232,35  

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

Sub Totaal   €                -      €          424,85    €        227,38    €        297,38  

         

Totaal Activa  €    24.658,22     €     24.495,56     €   25.072,66     €    26.842,15  

         

         

PASSIVA                 

         

Eigen Vermogen   €     14.658,22    €     14.495,56    €    15.823,47    €    17.148,27  

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

Subsidie Sangha Metta   €                -      €                -      €               -      €               -    

Toevoeging Eigen 

Vermogen   €                -      €                -      €       -750,81    €       -306,12  

         

Totaal Passiva  €    24.658,22     €     24.495,56     €   25.072,66     €    26.842,15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina | 6  
 

Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2020 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

 

 

BATEN EXPLOITATIEREKENING 

    

ACTIVITEITEN    

    

Cursus  2.385,00  

Avonden  2.131,15  

Weekend/retraite  5.026,00  

Gastdocenten  0,00  

Dhamma  0,00  

     9.542,15 

    

      

    

DIVERSE ONTVANGSTEN  

Boeken en kaarten  0,00  

Teruggaven  2.371,87  

   2.371,87 

    

    

DONATIES    

    

Giften ontvangen  4.947,48  

Jaar- en maandbijdragen  0,00  

   4.947,48 

    

RENTE & DIVIDEND    

Alle rekeningen   0,00 

Belastingteruggave   0,00 

     

    

Totalen  EUR 16.861,50 
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2020 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

  

LASTEN EXPLOITATIEREKENING 

     

ACTIVITEITEN/Organisatie   

     

Levensmiddelen  82,20   

Non-food  512,11   

Onkostenvergoedingen  81,00   

Kantoorartikelen  0,00   

Telefoon, fax, internet  1.379,90   

       

Restituties  520,00   
Huur ruimtes & Ov. 

Kosten      

   2.575,21  

     

HUISVESTING   
Huur St. 

Pieterspoortsteeg  12.606,40    

Energie/water  1.180,37   

Diverse huisvesting last.  0,00   

Verzekeringen & bank  228,56    

      

    14.015,33  

     

SPECIFIEKE KOSTEN   

Inkoop boeken/kaarten  0,00   

Dana aan derden  0,00   

BUN  125,00   

Gemeente Belasting  368,00   

Reclames  0,00    

   493,00  

     

AFSCHRIJVINGEN    

     

Inventaris  0,00   

Boeken  0,00   

   0,00  

       

     

 Totalen EUR 17.083,54  
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2020 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

OPERATIONELE KOSTENREKENING        

OPERATIONELE INKOMSTEN    
Kern Activiteiten/Bruto 

Omzet   9.542,15   

Operationele Kosten   -1.974,21   

Restituties   -520,00   

Operationele Omzet/Netto Omzet 7.047,94  

      

ANDERE INKOMSTEN      

Rente & Dividend   0,00   

Verkoop   0,00   

Kosten teruggaven   2.371,87   

Dana/giften ontvangen   4.947,48   

Totaal diverse inkomsten 7.319,35  
      

BRUTO INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN  14.367,29 

PRODUCTIEKOSTEN      

Inkoop lange retraite   0,00   

Reclame Activiteiten   0,00   

Transport vergoedingen   -81,00   

Totale productiekosten    -81,00  

       

Bankkosten & Verzekeringen -228,56        

 BUN Lidmaatschap    -125,00  
      

HUISVESTING      

St Pieterspoort 79   -13.786,77   

Jaar & maand Bijdragen   0,00   
      

Totaal Huisvestingkosten 

-

13.786,77  
      
TOTALE KOSTEN     -14.221,33 

       
      

 NETTOINKOMSTEN 145,96 

       
AFSCHRIJVING      0,00 

      
DANA AAN DERDEN     0,00 

       
BELASTING     -368,00 

      

   

EXPLOITATIE 

SALDO/Resultaat EUR -222,04 
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2020 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

 

 

Beleggingen         

  

Sust. Global 
Funds 

 New World 
Financials 

 Smart 
Materials 

 Totaal 

Aankoop  3.816,13   3.861,41   7.323,28   15.000,82  
Marktwaarde 31 dec 
2020  4.645,04   4.713,92   6.186,98   15.545,94  

             

Resultaat  828,91   1.042,15    -1.136,30    545,12  

Rendement        3,63% 
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2020 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 
Lijst Donateurs.    

   

Naam Bedrag 

Ichsan M.S.S.M.  €   1.000,00  

D. Klootwijk  €      539,00  

D. A. ben Asher  €      450,00  

J.E. Chardon  €      650,00  

P.A. Lange  €      300,00  

A.A. Ferouge  €      250,00  

S. Adiguzel  €      210,00  

Y.B. Widjaja  €      150,00  

A.W.C. Verboom  €      100,00  

R.P. Bloemer  €      100,00  

T.S. Shu  €      100,00  

C. Ellemers  €      100,00  

M.A. Sinninghe Damste  €        80,00  

M.W.C. Heijmerink CJ  €        80,00  

Arjan de Rooj  €        70,00  

J. Juraszek  €        86,00  

A. Buikema  €        50,00  

Lea Israels  €        50,00  

MAG Veerman  €        50,00  

M.H. Frijda  €        50,00  

E.J. Moll  €        35,00  

Dick Blomhert  €        35,00  

S.B. Kiss  €        35,00  

J. Bouwens & Mw M.P. C. Melac  €        30,00  

D. Blomhert  €        20,00  

P. van Eck  €        20,00  

H.r. J. vd Klift  €        14,00  

S.J.B. Cohen  €        12,50  

Malgorzata Johansson-Krooss  €        10,00  

F.G.A. Vermeulen  €          7,00  

Kas  €          1,80  

  

  €   4.685,30  
 

 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) 

 


