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Aan het bestuur van Dhammadipa 

Datum: 4 januari 2022 

Betreft: jaarrekening 2021 

 

Geachte bestuursleden, 

 

Ingevolge de jaarlijkse afsluiting van het boekjaar van de Stichting bied ik U het financiële jaarverslag 

aan over het jaar 2021, dat resulteerde met een positief saldo van € 6.763,04, zijnde een 

rendement van 28,37%. Het hoogste rendement ooit behaald sinds de oprichting. Het 

halfjaarresultaat werd niet gedaan, daar er al eerder de indruk was gewekt dat het jaareinde 

eventueel met winst zou eindigen. Belangrijkste aanleiding voor de positieve verwachting was het 

weg vallen van de vaste lasten voor St. Pieterspoortsteeg en de relatief gunstige huur van de 

meditatie ruimte bij Karunika in Amsterdam. De toename van de post weekend/retraite is te 

verklaren door de bijdragen ontvangen voor de tweeweekse retraite in Denekamp. Anderzijds is de 

afname van de post avonden te verklaren door zowel Covid-19 als het ontbreken van een vaste eigen 

locatie. Ook moet genoemd worden dat in 2021 de stichting geen kans heeft gehad om dana aan 

derden te besteden zoals vastgelegd wordt in haar beleid, daarentegen is er toename in de 

ontvangen donaties geconstateerd terwijl de lijst donateurs verkort was. 

 

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

Ten eerste, de lange retraite die door de stichting werd georganiseerd heeft de nieuwe yogi’s 

gestimuleerd om meer te gaan mediteren waardoor een nieuwe vaste achterban in de nieuwe locatie 

werd gecreëerd. Ten tweede, de tijdelijke versoepeling van de Corona maatregelen heeft de fysieke 

meditatie bijeenkomsten enorm gestimuleerd. Zoals in 2020 heeft het bestuur met zorg en pijn 

nagedacht over de voortgang van de fysieke bijeenkomsten, maar er zijn meer fysieke bijeenkomsten 

ingepland met inachtneming van gezondheidsrisico van mediterenden en vrijwilligers. In de laatste 

maand van het jaar werd opnieuw de verscherping van de Corona maatregelen ingevoerd door de 

komst van de Omikron variant, dit heeft geleid tot het cancelen van de januari 2022 retraite en 

andere fysieke bijeenkomsten in december. Opnieuw zal het programma verdeeld moeten worden 

in fysieke en online activiteiten om zoveel mogelijk meditatie begeleiding aan het publiek te kunnen 

bieden zonder gevaar voor de gezondheid van leraren en leerlingen.  

Met spijt te moeten noemen is het wegvallen van twee verdienstelijke vrijwilligers die voorheen de 

kern vormden van de ondersteuning groep. Hierdoor is een groot deel van de administratieve 

activiteiten terecht gekomen bij de leden van het bestuur. Gelukkig is er ondersteuning gekomen 

voor het organiseren van retraites. 

 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). 
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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 Satipatthana in het algemeen. 

 Het bevorderen van het Theravada boeddhisme als kader van deze meditatie. 

 De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

 

Exploitatiesaldo 2021 

Het boekjaar 2021 levert een positief saldo op van € 6.763,04 zijnde een toename van 28,37%. 

Vooruitzichten 

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

activiteiten zullen moeten plaatsvinden bij ingehuurde Covid-19 geschikte meditatieruimtes.  

Programmering van retraites en andere activiteiten moeten rekening houden met de mogelijkheid 

dat het ten alle tijden afgezegd moet kunnen worden. Door de goede ervaring met de faciliteiten bij 

Karunika zal de locatie verder worden gebruikt voor toekomstige activiteiten.  Op basis van de 

huidige onzekerheid omtrent de Covid-19 perikelen is het vooralsnog voorbarig om te plannen voor 

een nieuwe eigen vaste locatie. 

Goed nieuws is dat de beleggingen eind 2021, op basis van verschaffingsprijs, een rendement heeft 

kunnen behalen van 54,30%. Deze enorme rendement sprong in de beleggingen is te danken aan 

de huidige negatieve bankrente (-0,5% depositorente) die beleggers massaal hebben gelokt om te 

investeren in aandelen of vastgoed. Door de aanhoudende bodemrente van de ECB en de 

aanhoudende ontwikkeling van de beurs adviseert de penningmeester de beleggingen aan te 

houden tot nadere ontwikkelingen omtrent de lage rentestand. Er is echter weinig reden om te 

verwachten dat de ECB haar rentebeleid zal wijzigen, ook al zouden er rentewijzigingen komen -als 

antwoord op de oplopende inflatie- dan zal de hoogte van de rente nog lang niet aantrekkelijk genoeg 

zijn om als alternatief voor rendementen op beleggingen te dienen. Wij zullen de marktbewegingen 

nauw in de gaten moeten houden en indien noodzakelijk stappen ondernemen om winst te 

realiseren. 

  

Naar goedbevinding verklaard op 4 januari 2022. 

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

Penningmeester.  
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Stichting Dhammadipa  
 

Financieel jaarverslag 2021  

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. 

 

III. Een aantal kostenposten zijn komen te vervallen sinds 2020 waaronder water, licht, 

energie en telefonie, door niet langer een vaste eigen ruimte aan te houden. Anderzijds is 

bij de Activaposten ook een aantal posten weggevallen w.o. jaarbijdrage, 

kantoorapparatuur, boeken e.d. 

 

 

 

 

http://www.dhammadipa.nl/
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2021 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

 

 

 

 ACTIVA   31-dec-21   31-dec-20   31-dec-19   31-dec-18 

 Vlottende Activa        

 Giro & Bank   €     16.196,70    €       8.814,01    €      9.371,00    €      9.652,24  

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

 Beleggingen   €     22.842,94    €     15.545,94    €    14.439,00    €    15.190,49  

 Vorderingen   €                -      €                -      €               -      €               -    

 Sub Totaal   €     39.337,91    €     24.658,22    €    24.070,71    €    24.845,28  

          

 Vaste Activa        

 Inventaris   €                -      €                -      €               -      €               -    

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

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

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

          

 Totaal Activa  €    39.337,91     €     24.658,22     €   24.495,56     €    25.072,66  

          

          

 PASSIVA                 

          

 Eigen Vermogen   €     22.574,87    €     14.658,22    €    14.495,56    €    15.823,47  

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

 Subsidie Sangha Metta   €                -      €                -      €               -      €               -    

 Toevoeging Eigen Vermogen   €       6.763,04    €                -      €               -      €       -750,81  

          

 Totaal Passiva  €    39.337,91     €     24.658,22     €   25.072,66     €    26.842,15  
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2021 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

BATEN EXPLOITATIEREKENING 

    

ACTIVITEITEN    

    

Cursus  694,00  

Avonden  1.604,00  

Weekend/retraite  22.490,40  

Gastdocenten  0,00  

Dhamma  0,00  

     24.788,40 

    

      

    

DIVERSE ONTVANGSTEN  

Boeken en kaarten  0,00  

Teruggaven  134,27  

   134,27 

    

    

DONATIES    

    

Giften ontvangen  5.681,17  

      

   5.681,17 

    

RENTE & DIVIDEND    

Alle rekeningen   0,00 

Belastingteruggave   0,00 

     

    

Totalen  EUR 30.603,84 
 

 

  
 
 
 
 
    

Stichting Dhammadipa 



Pagina | 7  
 

Financieel Jaarverslag 2021 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

LASTEN EXPLOITATIEREKENING 

    

ACTIVITEITEN    
 

 Levensmiddelen  413,72  

 Non-food  28,00  

 Onkostenvergoedingen  39,00  

 Kantoorartikelen  0,00  

 Communicatie internet  677,19  

 Restituties  1.608,00  

      

    2.765,91 

     

 HUISVESTING  

 Huur ruimtes  19.948,49   

 Energie/water  0,00  

 Diverse huisvesting last.  0,00  

 Verzekeringen & bank  210,46   

      

     20.158,95 

     

 SPECIFIEKE KOSTEN  

 Inkoop boeken/kaarten  0,00  

 Dana aan derden  0,00  

 BUN  125,00  

 Gemeente Belasting  790,94  

 Reclames  0,00   

    915,94 

     

 AFSCHRIJVINGEN   
     

 Inventaris  0,00  

 Boeken  0,00  

    0,00 

       
     

  Totalen EUR 23.840,80 
 

 

 

Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2021 
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Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

 OPERATIONELE KOSTENREKENING         

 OPERATIONELE INKOMSTEN    

 

Kern Activiteiten/Bruto 

Omzet   24.788,40   

 Operationele Kosten   -1.118,91   

 Restituties   -1.608,00   

 Operationele Omzet/Netto Omzet 22.061,49  

       

 ANDERE INKOMSTEN      

 Rente & Dividend   0,00   

 Verkoopactiviteiten   0,00   

 Kosten teruggaven   134,27   

 Dana/giften ontvangen   5.681,17   

 Totaal diverse inkomsten  5.815,44  
       

 BRUTO INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN  27.876,93 

 PRODUCTIEKOSTEN      

 Inkoop lange retraite   0,00   

 Reclame Activiteiten   0,00   

 Transport vergoedingen   -39,00   

 Totale productiekosten    -39,00  

        

 Bankkosten & Verzekeringen  -210,46         

  BUN Lidmaatschap    -125,00  
       

 RUIMTE HUUR      

 Denekamp & Karunika   -19.948,49   

        
       

 Totale Locatiekosten  -19.948,49  
       

 TOTALE KOSTEN     -20.322,95 

        
       

  NETTOINKOMSTEN 7.553,98 

        

 AFSCHRIJVING      0,00 
       

 DANA AAN DERDEN     0,00 

        

 BELASTING     -790,94 
       

    

EXPLOITATIE 

SALDO/Resultaat EUR 6.763,04 

 

 

Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2021 



Pagina | 9  
 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

 

 

 

Beleggingen          

  

Sust. Global 
Funds 

 New World 
Financials 

 Smart 
Materials 

 Totaal 

 

Aankoop  3.816,13   3.861,41   5.285,95   12.963,49   
Marktwaarde 31 dec 
2020  6.237,47   5.960,01   7.805,44   20.002,92   

              

Resultaat  2.421,34   2.288,24    2.519,49    7.039,43   

Rendement        54,30%  

          
 

 

Beleggingen zuiver in duurzame fondsen. 
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Stichting Dhammadipa 
Financieel Jaarverslag 2021 

Meditatiecentrum 

Amsterdam 

 

Lijst van dana contributie buiten de avonden. 

Donateur  Girale donaties 

   

A. A. Ferouge   €         300,00  

A. Kristic   €         145,00  

A. W. C. Verboom   €         100,00  

C. Ellemers   €         100,00  

E. J. Moll   €           60,00  

E. L. Kabos   €           15,50  

F. H. Mikhael   €           50,00  

I. Hoefsloot   €         200,00  

I. P. van Lammeren   €           35,00  

Ichsan M. S. S. M.   €       2.710,00  

J. E. Chardon   €         150,00  

J. Jaruzek   €         185,00  

J. M. J. Piek   €           10,00  

J. van der Kift   €         150,00  

J. von Richthofen   €           80,00  

L. M. Weijland   €         250,00  

N. D. van Ittersum   €           21,00  

P. A. Lange   €         141,40  

P. van Eck e/o M J    €           35,00  

S. J. B. Cohen   €         200,00  

Sininghe Damste   €           50,00  

W. J. Martens e/o Mvr. Lenferink   €         300,00  

Y. B. Widjaja   €         100,00  
 

 

 

 

 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) 

 


