Jaarrekening Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna 2019

Balans
2019
Reserve
Boekenvoorraad
Bibliotheek
Nalatenschap HM
Windhorse
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Resultaat
Totaal

Debet

2018
Reserve
Boekenvoorraad
Bibliotheek
Vreemd vermogen
Windhorse
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Resultaat
Totaal

Debet

Credit
€ 118.062,01

€ 5.379,87
€1.390,98
€1.000,00
nihil
€ 837,00
€ 987,06
€ 133.566,72
€ 140.770,65

€ 20.317,66
€ 140.770,65

Credit
€ 72.045,70

€ 5.347,73
€ 1.390,98
€ 40,00
€ 7.375,00
€ 136,05
€ 1.577,57
€ 119.766,64
€ 126.827,99

€ 45.976,31
€ 126.827,99

Toelichting op de Balans
De reserve 2019 is het resultaat van de reserve 2018 plus het resultaat over 2018 plus het Vreemd
vermogen van € 40,- over 2018. Dit Vreemd vermogen is in 2016 op de balans gekomen als gevolg
van een voor MV bedoelde betaling. In 2017 is dit i.o.m. MV voor € 100,- gecorrigeerd. Sindsdien
stond de € 40,- bij ons als Vreemd vermogen op de balans. Per ultimo 2019 is dit bedrag bij onze
eigen Reserve geteld.
In 2017 is de post ‘’Windhorse’’ gecreëerd om beter inzicht te hebben in de reserve voor de uitgave
van de vrijwilligersbijdrage. Het was initieel in 2015 gevuld met een gift van Windhorse ten behoeve
van haar ex medewerkers. In 2019 is deze post opgeheven omdat het niet mogelijk bleek om dit doel
te verwezenlijken. Op het moment dat dat werd besloten was er al 575,- aan vrijwilligersbijdrage
betaald. Het resterende bedrag van 6.800,- is naar Windhorse overgemaakt.

Winst- en verliesrekening
Inkomsten
Kosten
Resultaat

2019
€ 54.878,40
€ 34.560,74
€ 20.317,66

2018
€ 59.031,06
€ 13.054,75
€ 45.976,31

Toelichting op de winst- en verliesrekening
Inkomsten
BCA-fonds
Overige giften
Eenmalige / bijzondere giften
Dana mitra convening
Activiteiten
Cursussen
Sangha-bijeenkomst
Ochtendmeditatie
Meditatie zaterdagochtend
Inloopmeditatie (middag,avond)
Dag/weekendactiviteiten
Stadsretraite
Studiegroepen
Opbrengst boekwinkel
Totaal activiteiten (''omzet'')
Verhuur centrum
Rente-inkomsten
Totaal

2019
€ 10.525,00
€ 1.807,98
€ 34.431,00
€ 30,00

2018
€ 11.045,00
€ 700,50
€ 42.377,00
€ 75,00
€ 1.910,00
€ 2.127,90
€ 296,45
nihil
nihil
€ 1.277,38
€ 629,20
€ 742,50
€ 140,91

€ 7.124,34
€ 960,00
€ 0,08
€ 54.878,40

€ 710,00
€ 1.666,00
€ 331,05
€ 254,30
€ 158,15
€ 1.010,10
€ 145,00
€ 417,50
€ 90,98
€ 4.783,08
€ 50,00
€ 0,48
€ 59.031,06

Het bestuur en de hele Amsterdamse Sangha is heel dankbaar voor de afwikkeling van de erfenis van
Vajramayi. Niet alleen in 2018, maar ook in 2019 leverde dat ons een welkome steun in de rug.
Het geeft ons heel veel financiële ruimte om aan de toekomst te werken, wat we onder andere doen
door de financiële ondersteuning van onze directeur.
We zijn ook heel blij met alle gulle giften in het bca-fonds. In 2019 iets minder dan in 2018, maar dit
wordt ruim gecompenseerd door meer ''overige giften''.
We zijn in 2019 een Zen-groep die plotseling geen onderkomen meer had, te hulp geschoten. Dit was
op basis van dana en leverde 960,- euro op.
De meest positieve ontwikkeling is dat de inkomsten uit onze activiteiten behoorlijk is gegroeid.
Onder leiding van onze nieuwe directeur worden er meer activiteiten georganiseerd die ook beter
bezocht worden.

Kosten
Huisvesting

2019

2018

Huur
Gas/electra
Water
Verzekeringen
Belastingen
Huishoudelijke artikelen
Overig
Totaal huisvesting
Kosten Triratna
Afdracht Triratna
Presidentskosten
Mitra-convening
Voorzittersvergaderingen
Giften Triratna
Totaal Triratna
Activiteiten
Kosten (buitenlandse) gasten
Schrijnbenodigdheden
Catering
Totaal Activiteiten
Bestuur
Vrijwilligersbijdrage
Diverse kosten voorzitter
Bankkosten
Telefonie/internet
Kantoorartikelen
Bestuur overig
Totaal bestuur
Directeurskosten
Communicatie
Website (incl hosting)
Kopieer/druk/advertentiekosten
Totaal communicatie
Overig
Giften aan derden
Contributie BUN
Inrichting WG
Overig
Inventarisatie boeken correctie
Totaal overig
Totaal

€ 5.578,96
Nihil (onderdeel huur)
Nihil (onderdeel huur)
€ 242,30
Nihil
€ 93,54
€ 185,13
€ 6.099,93
€ 6.868,18
€ 1.250,00
€ 457,39
€ 413,00
€ 726,88
€ 951,03
€ 3.798,30

€ 1.250,00
€ 357,48
Nihil
€ 424,63
Nihil
€ 2.032,11

€ 429,84
€ 298,04
€ 789,96
€ 1.517,84

€ 658,22
€ 180,95
€ 312,26
€ 1.151,43

€ 3.925,00
€ 585,40
€ 339,84
€ 348,00
€ 134,81
€ 1.056,61

Nihil (uit reserve Windhorse)
€ 750,00
€ 267,22
€ 318,00
€ 31,25
€ 19,93
€ 1.386,40
Nihil

€ 24,97
€ 182,58

€ 16,98
€ 20,00

€ 6.389,66
€ 15.551,82

€ 207,55

€ 36,98
€ 15,00
€ 210,00
€ 211,86
€ 558,78
Nihil

€ 995,64
€ 34.560,74

€ 6.425,32
€ 20,68
€ 1,16
€ 295,04
Nihil
€ 125,98
nihil

€ 100,00
€ 221,00
Nihil
€ 118,54
€ 1.140,11
€ 1.579,65
€ 13.054,75

De totale kosten over 2019 zijn zoals verwacht veel hoger dan over 2018.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de financiële ondersteuning van de directeur. De post
directeurskosten is dus nieuw. Bovendien bevat de post ''Bestuur overig'' de gemaakte
accountantskosten (€ 817,26) om van het BCA een werkgever te maken.

Enkele andere uitgaven waarvoor uitleg op zijn plaats is:
•

Huisvestingskosten overig
Kosten voor sleutels, verlichting, onderhoud brandblusser, boekweitkaf voor kussens, etc.

•

Mitra-convening
Geen van de mitra-convenors is in 2018 op speciale mitra-convenors retraites geweest.
De kosten in 2019 zijn gemaakt voor de mitra-convening retraite in 2020.

•

Voorzittersvergadering
In 2018 vertegenwoordigde de voorzitter van Metta Vihara ons waardoor we de kosten
hebben gedeeld. In 2019 konden we kosten niet meer delen omdat onze eigen
voorzitter/directeur naar de vergadering is geweest.

•

Giften Triratna
Dit zijn giften aan de Sangha van Parijs voor hun nieuwe centrum en aan de Indian Dhamma
Trust. De gift aan Parijs is volledig door onze eigen sangha-leden opgebracht. De gift aan de
Indian Dhamma Trust is deels beschikbaar gesteld door het bestuur en deels door de sangha.

•

Catering
De hogere uitgaven zijn te verklaren door meer georganiseerde activiteiten waarbij ofwel
een lunch ofwel een eenvoudige warme maaltijd werd gemaakt. Ook wordt er meer gewerkt
in het BCA en dat brengt ook kosten voor bijvoorbeeld koffie, thee met zich mee.

•

Vrijwilligersbijdrage
In 2018 werd dit nog volledig uit het Windhorse-potje betaald, direct ten laste van de balans.
In 2019 is dit potje opgeheven en is de vrijwilligersbijdrage weer direct zichtbaar als
gemaakte kosten.

•

Communicatie
Hogere kosten door een advertentie in (€ 87,12) en meer drukwerk tbv de publiciteit

•

Inrichting WG
Het betreft hier ons nieuwe ''schoolbord'' op de muur voor de aankondigingen.

•

Overig/overig
Groter bedrag voornamelijk door de aanschaf van de klankschaal, cadeau mitra-convenors en
reiskosten Triratnadag (huur busje voor vervoer naar Usquert).

