
Jaarrekening Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna 2018 

Balans 
 

2018 Debet Credit 

Reserve  €72.045,70 

Boekenvoorraad €5.347,73  

Bibliotheek  €1.390,98 

Vreemd vermogen  €40,00 

Windhorse  €7.375,00 

Kas €136,05  

Betaalrekening €1.577,57  

Spaarrekening €119.766,64  

Winst  €45.976,31 

Totaal €126.827,99 €126.827,99 

 

 

2017 Debet Credit 

Reserve  €75.987,96 

Boekenvoorraad €6.650,78  

Bibliotheek  €1.390,98 

Vreemd vermogen  €40,00 

Windhorse  €10.375,- 

Kas €237,00  

Betaalrekening €4.197,74  

Spaarrekening €72.766,16  

Verlies €3.942,26  

Totaal €87.793,94 €87.793,94 

 

Toelichting op de Balans 
De reserve 2018 is het resultaat van de reserve 2017 minus het verlies over 2017. 

De boekenvoorraad is verminderd door verkoop boeken, maar na een inventarisatie moest er ook 

€1.140,11 afgewaardeerd worden. 

In 2017 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 de ex medewerkers van Windhorse.  

Deze post is in 2018 verminderd met €3.000,- Dit is twee keer het maximale jaarbedrag voor een 

belastingvrije vrijwilligersbijdrage. 

Het totaal van de liquide middelen (kas, betaalrekening en spaarrekening) is fors toegenomen. 

Enerzijds door een erfenis van Vajramayi (€40.877,-) en anderzijds door de fors verminderde lasten 

als gevolg van ons nieuwe onderkomen bij het WG.  

 

  



Winst- en verliesrekening 
 

 2018 2017 

Inkomsten €59.031,06 €27.148,43 

Kosten €13.054,75 €31.090,69 

Resultaat €45.976,31 (winst) €-3.942,26 (verlies) 

 

Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 

Inkomsten 2018 2017 

BCA-fonds €11.045,00 €10.572,50 

Overige giften €700,50 €1.553,37 

Eenmalige / bijzondere giften €42.377,00 €3.100,00 

Dana mitra convening €75,00 Nihil 

Activiteiten   

Cursussen €710,00 €2.540,30 

Sangha-bijeenkomst*) €1.666,00 Nihil 

Sangha-avonden*) Nihil €594,50 

Vollemaansavonden*) Nihil €170,00 

Ochtendmeditatie €331,05 €415,05 

Meditatie zaterdagochtend €254,30 €559,90 

Inloopmeditatie (middag,avond) €158,15 Nihil 

Dag/weekendactiviteiten €1.010,10 €1.677,00 

Stadsretraite €145,00 €246,00 

Studiegroepen €417,50 €515,00 

Totaal activiteiten €4.692,10 €6.717,75 

Verhuur centrum €50,00 €2.375,00 

Opbrengst boekwinkel €90,98 €159,04 

Overige inkomsten Nihil €212,68 

Sponsoring Nihil €2.388,50 

Rente-inkomsten €0,48 €69,59 

Totaal €59.031,06 €27.148,43 
 

*) Vanaf 2018 is een aantal inkomsten categorieën meer gestructureerd. Sangha-bijeenkomst is 

bijvoorbeeld in de plaats gekomen van sangha-avonden, zondagochtenden, vollemaansavonden, etc. 

 

Het bestuur en de hele Amsterdamse Sangha is heel dankbaar voor de ontvangen erfenis van 

Vajramayi. Het geeft ons heel veel financiële ruimte om aan de toekomst te werken. We zijn ook heel 

blij met alle gulle giften in het bca-fonds. In 2017 werd al veel meer gegeven dan in 2016. In 2018 is 

dit zelfs nog iets meer geworden. 

De opbrengsten uit onze activiteiten staan wel onder druk. Meer dan 2.000 euro minder is veel.  

Mede omdat Vajramayi een van de drijvende krachten achter de mindfulness-cursus was is deze in 

2018 niet gegeven. En omdat voor deze cursus hogere prijzen worden gerekend heeft dit een relatief 

grote impact op de inkomsten.  

Net als in 2017 zijn er minder dag/weekendactiviteiten georganiseerd. En deze werden ook minder 

goed bezocht. Positief is dat de sangha-bijeenkomsten, in welke vorm dan ook, beter lopen dan in 

2017.  



In tegenstelling tot 2017 hebben we het centrum in 2018 niet onderverhuurd aan derden. Voor 

onderverhuur moeten we officieel toestemming krijgen van WG en omdat we zelf al zo weinig huur 

betalen hebben we besloten dat niet te doen.  

De conclusie is dat we de komende jaren meer inkomsten willen genereren uit onze activiteiten. 

Hiermee worden we namelijk minder afhankelijk van reguliere of eenmalige giften, hoe welkom die 

ook zijn. 

 

Kosten 2018 2017 

Huisvestingskosten   

Huur €6.425,32 €18.467,34 

Gas/electra €20,68 €560,89 

Water €1,16 €39,98 

Verzekeringen €295,04 €241,98 

Belastingen Nihil €535,47 

Huishoudelijke artikelen €125,98 €147,31 

Totaal huisvestingskosten €6.868,18 €19.992,97 

Kosten Triratna   

Afdracht Triratna €1.250,00 €1.500,00 

Presidentskosten €357,48 €207,20 

Mitra-convening Nihil €527,00 

Voorzittersvergaderingen €424,63 €844,70 

Totaal Triratna €2.032,11 €3.078,90 

Activiteiten   

Buitenlandse gasten €658,22 €707,81 

Schrijnbenodigdheden €180,95 €222,06 

Catering €312,26 €204,49 

Overig Nihil €4,18 

Totaal Activiteiten €1.151,43 €1.138,54 

Bestuur   

Vrijwilligersbijdrage Nihil (uit reserve Windhorse) €875,00 

Diverse kosten voorzitter €750,00 Nihil 

Bankkosten €267,22 €276,86 

Telefonie/internet €318,00 €543,76 

Kantoorartikelen €31,25 Nihil 

Bestuur overig €19,93 Nihil 

Totaal bestuur €1.386,40 €1.695,62 

Communicatie   

Website 16,98 €169,07 

Kopieer/drukkosten 20,00 €139,05 

Totaal communicatie €36,98 €308,12 

Overig   

Giften aan derden €100,00 €250,00 

Contributie BUN €221,00 €210,00 

Verbouwing/verhuizing WG  Nihil €3.949,63 

Overig €118,54 €466,91 

Inventarisatie boeken correctie €1.140,11 Nihil 

Totaal overig €1.579,65 €4.876,54 

Totaal €13.054,75 €31.090,69 
 



De totale kosten over 2018 zijn zoals verwacht veel lager dan die over 2017.  

 

We zijn af van de dubbele huur (Palmstraat en WG) en de huur die we aan het WG moeten betalen is 

sowieso veel lager dan de huur van de Palmstraat (respectievelijk ongeveer  475,- en ongeveer 

1.140,- per maand). En de WG-huur is ook nog eens inclusief water, gas/electra en belastingen. 

 

Geen van de mitra-convenors is in 2018 op speciale mitra-convenors retraites geweest. Daardoor 

geen kosten op dat gebied. 

Omdat er in 2018 ook geen formele voorzitter was, is de afvaardiging naar de twee Triratna 

voorzittersvergaderingen samen met Metta Vihara georganiseerd. De kosten hiervoor zijn gedeeld 

met Metta Vihara. 

 

De uitgavenpost ‘’diverse kosten voorzitter’’ is de bijdrage van het BCA aan de (voorzitters)training. 

 

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

toelichting balans) en komt dus niet meer terug als kosten.  

 

Telefonie & internet is goedkoper omdat we geen telefoon meer hebben in het nieuwe centrum. 

 

In 2018 zijn er geen kosten meer gemaakt voor de verbouwing van het nieuwe centrum.  

 

Tot slot zijn alle boeken weer geïnventariseerd per 31 december 2018. Normaliter gebeurt dat elk 

jaar, maar in 2017 is dat niet gebeurd. De waarde van de boeken blijkt €1.140,11 minder waard dan 

in de boeken stond. Deze afwaardering is als ‘’kosten’’ meegenomen. 

 


