
Jaarrekening Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna 2016 

Balans 
 

2016 Debet Credit 

Reserve  €85.267,22 

Boekenvoorraad €6.987,76  

Bibliotheek  €1.390,98 

Metta Morfose  €1.075,35 

Vreemd vermogen  €140 

Kas €179,52  

Betaalrekening €3.886,29  

Spaarrekening €78.696,57  

Crediteuren  €1.231,20 

Winst  €645,39 

Totaal €89.750,14 €89.750,14 

 

2015 Debet Credit 

Reserve  €85.267,22 

Boekenvoorraad €7.199,87  

Bibliotheek  €1.390,98 

Metta Morfose  €1.075,35 

Kas €385,87  

Betaalrekening €3.069,10  

Spaarrekening €77.078,71  

Totaal €87.733,55 €87.733,55 

 

Winst- en verliesrekening 
 

 2016 2015 

Inkomsten €25.712,90 €44.466,28 

Kosten €25.067,51 €23.071,22 

Resultaat €645,39 (winst) €21.071,22 (winst) 

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 

Inkomsten 2016 2015 

BCA-fonds €8.503,00 €8.328,05 

Overige giften €1.222,10 €98,90 

Eenmalige / bijzondere giften €7.358,98 €22.729,99 

Activiteiten   

Cursussen €1.584,74 €4.209,55 

Sangha-avonden €969,72 €2.750,66 

Vollemaansavonden €169,20 €252,40 

Ochtendmeditatie €870,50 €555,70 

Meditatie zaterdagochtend €523,60 €539 



Dag/weekendactiviteiten €2.485,40 €2.330,07 

Stadsretraite Nihil €732,40 

Yoga €20,- €312,00 

Studiegroepen €1.082,95 €625 

Overig Nihil €10 

Totaal activiteiten €7.706,11 €12.316,78 

Verhuur centrum €325,00 €459,50 

Opbrengst boekwinkel €323,27 €418,87 

Overige inkomsten €156,58 €24,25 

Rente-inkomsten €117,86 €89,94 

Totaal €25.712,90 €44.466,28 
 

Begin 2016 heeft het bestuur de oproep gedaan dat er meer hulp nodig was van de gehele Sangha 

om het centrum levend te houden. Er is minder door het bestuur zelf georganiseerd en meer door 

andere leden van de Sangha. Dit heeft als financiële consequentie gehad dat de inkomsten uit de 

georganiseerde activiteiten drastisch zijn gedaald t.o.v. 2015. Vooral door minder cursussen en 

minder Sangha-avonden. Ochtendmeditaties werden wel beter bezocht, net als de studiegroepen. 

Verder zijn er in 2016 veel minder eenmalige/bijzondere giften binnengekomen. 2015 Was daarin 

uitzonderlijk. De inkomsten uit het BCA-fonds zijn stabiel. 

 

Uitgaven 2016 2015 

Huisvestingskosten   

Huur €14.150,86 €13.703,76 

Gas/electra €518,96 €554,06 

Water €244,52 €76,75 

Verzekeringen €239,78 €125,38 

Belastingen €377,52 €600,05 

Onderhoud €65,97 €340,88 

Huishoudelijke artikelen €51,73 €115,07 

Totaal huisvestingskosten €15.649,34 €15.515,95 

Kosten Triratna   

Afdracht Triratna €2.000,00 €1.000,00 

Presidentskosten €44,02 €270,26 

Mitra-convening €936,85 €413,00 

Voorzittersvergaderingen €92,16 €361,25 

Giften Triratna overig nihil Nihil 

Totaal Triratna €3.073,03 2.044,51 

Activiteiten   

Buitenlandse gasten €1.743,09 €1.215,23 

Schrijnbenodigdheden €106,36 €1.282,07 

Catering €253,31 €195,47 

Overig €75,12 €263,45 

Totaal Activiteiten €2.177,88 €2.956,22 

Bestuur   

Vrijwilligersbijdrage €2.125,00 €450,00 

KVK/Stichting €7,50 Nihil 

Bankkosten €238,53 €252,88 

Telefonie/internet €504,16 €570,64 

Kantoor/IT €9,00 €47,16 



Totaal bestuur €2.884,19 €1.320,68 

Communicatie   

Website €83,94 €83,49 

Kopieer/drukkosten €394,03 €303,15 

Advertentie’s Nihil Nihil 

Totaal communicatie €477,97 €386,64 

Overig   

Giften aan derden Nihil €804,76 

Contributie BUN €421,00 €232,00 

Overig €384,10 €134,30 

Totaal overig €805,10 €1.171,06 

Totaal €25.067,51 €23.395,06 
 

Qua kosten was 2016 vergelijkbaar met 2015. Vooral meer kosten door hogere afdracht aan Triratna 

en vrijwilligersbijdrage. 

De schrijnbenodigdheden waren in 2015 eenmalig erg hoog door aanschaf van de schrijnconstructie 

(witte blokken). 


