
Jaarrekening Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna 2017 

Balans 
 

2017 Debet Credit 

Reserve  €75.987,96 

Boekenvoorraad €6.650,78  

Bibliotheek  €1.390,98 

Metta Morfose  Nihil 

Vreemd vermogen  €40 

Windhorse  €10.375,00 

Kas €237,00  

Betaalrekening €4.197,74  

Spaarrekening €72.766,16  

Crediteuren  Nihil 

Verlies €3.942,26  

Totaal €87.793,94 €87.793,94 

 

 

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 

 

Toelichting op de Balans 
Er zijn twee belangrijke wijzigingen op de balans ten opzichte van 2016. 

Ten eerste is de post Metta Morfose overgeheveld in de Reserve. 

Ten tweede is de post ‘’Windhorse’’ gecreëerd om beter inzicht te hebben in de reserve voor de 

uitgave van de vrijwilligersbijdrage. Deze post is in 2017 gevuld met €11.000,- (ten laste van de 

reserve). Dit bedrag is eerder in 2015 ter beschikking gesteld door Windhorse ten behoeve van 

eventuele financiële ondersteuning van Arthamitra en Akasasuri (beide ex medewerkers van 

Windhorse). Uit deze post is dit jaar vijf maanden vrijwilligersbijdrage betaald a €125,- per maand 

(totaal €625,-).  

Als gevolg hiervan is de post Reserve2017 het totaal van Reserve2016 + winst2016 + Metta Morfose 

– Windhorse (€85.267,22 + €645,39 + €1.075,35 - €11.000,00). 

Het totaal van de liquide middelen (kas, betaalrekening en spaarrekening) is gedaald als gevolg van 

de investeringen in ons nieuwe centrum. 

 



Winst- en verliesrekening 
 

 2017 2016 

Inkomsten €27.148,43 €25.712,90 

Kosten €31.090,69 €25.067,51 

Resultaat €-3.942,26 (verlies) €645,39 (winst) 

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 

Inkomsten 2017 2016 

BCA-fonds €10.572,50 €8.503,00 

Overige giften €1.553,37 €1.222,10 

Eenmalige / bijzondere giften €3.100,00 €7.358,98 

Activiteiten   

Cursussen €2.540,30 €1.584,74 

Sangha-avonden €594,50 €969,72 

Vollemaansavonden €170,00 €169,20 

Ochtendmeditatie €415,05 €870,50 

Meditatie zaterdagochtend €559,90 €523,60 

Dag/weekendactiviteiten €1.677,00 €2.485,40 

Stadsretraite €246,00 Nihil 

Yoga Nihil €20,- 

Studiegroepen €515,00 €1.082,95 

Totaal activiteiten €6.717,75 €7.706,11 

Verhuur centrum €2.375,00 €325,00 

Opbrengst boekwinkel €159,04 €323,27 

Overige inkomsten €212,68 €156,58 

Sponsoring €2.388,50 Nihil 

Rente-inkomsten €69,59 €117,86 

Totaal 27.148,43 €25.712,90 
 

Het bestuur is zeer verheugd met de toename van het bedrag dat door velen wordt gegeven aan het 

BCA-fonds. Het is geruststellend dat we hiermee, ook zonder de variabele inkomsten van alle 

activiteiten, een stabiele inkomstenbron hebben. 

Verder valt op dat de cursussen het in 2017 beter hebben gedaan. Dit komt voornamelijk door de 

Chi-kung en de cursus meditatie en Boeddhisme.  

De Sangha-avonden en de ochtendmeditaties leveren minder op. De eerste is logisch omdat de 

sangha-avonden voorlopig zijn gestopt. De mindere inkomsten van de ochtendmeditatie wordt 

vermoedelijk veroorzaakt door de verhuizing naar onze nieuwe locatie.  

Dit geldt ook voor de inkosten van de dag/weekendactiviteiten. Hier is in 2017 minder energie 

ingestoken. Daarentegen hebben we de Palmstraat na de verhuizing nog een paar keer kunnen 

verhuren en heeft Arthamitra met de sponsoring van zijn halve marathon een zeer mooi bedrag bij 

elkaar gelopen!  

De totale inkomsten zijn hiermee een fractie hoger dan in 2016. 

  



Uitgaven 2017 2016 

Huisvestingskosten   

Huur €18.467,34 €14.150,86 

Gas/electra €560,89 €518,96 

Water €39,98 €244,52 

Verzekeringen €241,98 €239,78 

Belastingen €535,47 €377,52 

Onderhoud Nihil €65,97 

Huishoudelijke artikelen €147,31 €51,73 

Totaal huisvestingskosten €19.992,97 €15.649,34 

Kosten Triratna   

Afdracht Triratna €1.500,00 €2.000,00 

Presidentskosten €207,20 €44,02 

Mitra-convening €527,00 €936,85 

Voorzittersvergaderingen €844,70 €92,16 

Giften Triratna overig Nihil nihil 

Totaal Triratna €3.078,90 €3.073,03 

Activiteiten   

Buitenlandse gasten €707,81 €1.743,09 

Schrijnbenodigdheden €222,06 €106,36 

Catering €204,49 €253,31 

Overig €4,18 €75,12 

Totaal Activiteiten €1.138,54 €2.177,88 

Bestuur   

Vrijwilligersbijdrage €875,00 €2.125,00 

KVK/Stichting Nihil €7,50 

Bankkosten €276,86 €238,53 

Telefonie/internet €543,76 €504,16 

Kantoor/IT Nihil €9,00 

Totaal bestuur €1.695,62 €2.884,19 

Communicatie   

Website €169,07 €83,94 

Kopieer/drukkosten €139,05 €394,03 

Advertentie’s Nihil Nihil 

Totaal communicatie €308,12 €477,97 

Overig   

Giften aan derden €250,00 Nihil 

Contributie BUN €210,00 €421,00 

Verbouwing/verhuizing WG  €3.949,63 Nihil 

Overig €466,91 €384,10 

Totaal overig €4.876,54 €805,10 

Totaal €31.090,69 €25.067,51 
 

De totale kosten over 2017 zijn zoals verwacht hoger dan die over 2016. De belangrijkste oorzaken 

zijn de dubbele huur van WG-centrum en Palmstraat (verschil €3.416,48) en de verbouwing van en 

de verhuizing naar het WG-centrum (€3.949,63).  

Dit is deels gecompenseerd door minder kosten buitenlandse gasten (met ook minder inkomsten als 

gevolg (zie toelichting bij inkomsten!).  

 



De vrijwilligersbijdrage wordt per augustus 2017 rechtstreeks uit het potje Windhorse betaald (zie 

toelichting balans) en komt dus niet meer terug als kosten. Vandaar het lagere bedrag t.o.v. 2016. 

Tot slot bestaat de giften aan derden uit een donatie aan de Stichting Vrienden van het Boeddhisme 

als gevolg van gekregen boeken en hun jubileum. 


