Jaarrekening Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna 2020

Balans
2020
Reserve
Boekenvoorraad
Bibliotheek
Nalatenschap HM
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Resultaat
Totaal

Debet

2019
Reserve
Boekenvoorraad
Bibliotheek
Nalatenschap HM
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Resultaat
Totaal

Debet

Credit
€ 123.624,35

€ 1.295,30
nihil
nihil
€ 352,10
€ 1.574,52
€ 118.056,72
€ 2.345,71
€ 123.624,35

€ 123.624,35

Credit
€ 118.062,01

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

€ 20.317,66
€ 140.770,65

Toelichting op de Balans
Ten opzichte van 2019 zijn er een aantal dingen gewijzigd.
Sinds jaar en dag was er een bedrag gereserveerd t.b.v. de aanschaf van boeken voor de bibliotheek.
(€1.390,98). Dit is echter nooit als zodanig gebruikt. Nu hebben we deze reservering opgeheven.
Daarnaast hebben we de directeurskosten direct van de balans betaald. Met andere woorden, per 1
januari 2020 hebben we aan de credit zijde van de balans een post directeurskosten gereserveerd
van € 16.146,30. Op 31 december was deze reservering leeg waardoor het niet expliciet op de balans
staat. Impliciet staat het er wel want de reserve van 2020 is als volgt opgebouwd:
Reserve-2019 (€ 118.062,01) plus winst 2019 (€ 20.317,66) plus de opgeheven reservering voor de
bibliotheek (€1390,98) minus de directeurskosten in 2020 (€ 16.146,30). Het totaal hiervan is €
123.624,35 .
De boekenvoorraad is naar beneden bijgesteld ter waarde van € 4.745,63 (zie ook inventarisatie
boekenvoorraad onder de uitgaven). De reden hiervoor is dat we in één keer alle Engelstalige boeken
hebben afgeschreven. De opbrengst van de verkoop van deze boeken is in 2020 als gift naar
Windhorse Publications overgemaakt. Daarnaast zijn er net als andere jaren boeken gekocht en
verkocht wat leidt tot de genoemde balanstotalen.

In 2019 hebben we een erfenis ontvangen. Dit bedrag is in 2019 op de balans gezet omdat we dit
wilden reserveren voor de aanschaf van rupa's. Die aanschaf is in 2020 gedaan.

Resultaten-rekening
Inkomsten
Kosten
Resultaat

2020
€ 20.364,92
€ 22.710,63
€ 2.345,71 (verlies)

2019
€ 54.878,40
€ 34.560,74
€ 20.317,66 (winst)

Toelichting op de resultaten-rekening
Inkomsten
BCA-fonds
Overige giften
Eenmalige / bijzondere giften
Dana mitra convening
Activiteiten
Cursussen
Sangha-bijeenkomst
Ochtendmeditatie
Dag/weekendactiviteiten
Stadsretraite
Studiegroepen
Opbrengst boekwinkel
Young Buddhists
Totaal activiteiten (''omzet'')
Verhuur centrum
Rente-inkomsten
Totaal

2020
€ 10.760,00
€ 2.100,65
€ 2.600,00
€ 25,00

2019
€ 10.525,00
€ 1.807,98
€ 34.431,00
€ 30,00
€ 1.320,00
€ 1.004,00
€ 625,50
€ 827,45
€ 80,00
€ 600,00
€ 92,50
€ 329,82

€ 4.879,27
nihil
nihil
€ 20.364,92

€ 1.910,00
€ 2.127,90
€ 296,45
€ 1.277,38
€ 629,20
€ 742,50
€ 140,91
nihil
€ 7.124,34
€ 960,00
€ 0,08
€ 54.878,40

In 2020 hebben we geen grote eenmalige giften mogen ontvangen, maar wel een aantal kleinere
waar we uiteraard ook heel dankbaar voor zijn. En we zijn als bestuur nog altijd heel blij met de
stabiele inkomsten uit het BCA-fonds. En dat was in het corona-jaar geen overbodige luxe gezien de
gekelderde inkomsten uit de activiteiten. De ''omzet'' daalde van € 7.124,34 tot € 4.878,77.
Dit kwam extra hard aan na het goede jaar 2019 waarin we de weg omhoog juist weer hadden
gevonden.
Het doel van de komende jaren is en blijft om met de inkomsten uit onze activiteiten alle kosten
(m.u.v. de directeurskosten) te dekken, om zodoende minder afhankelijk te zijn van reguliere of
eenmalige giften, hoe welkom die ook zijn. Maar 2021 zal zeer waarschijnlijk een vergelijkbaar
resultaat als 2020 opleveren.

Kosten
Huisvesting

2020

2019

Huur
Gas/elektra
Servicekosten
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
Kosten (buitenlandse) gasten YB
Kosten diverse activiteiten
Catering
Totaal Activiteiten
Bestuur
Vrijwilligersbijdrage
Diverse kosten voorzitter
Bankkosten
Telefonie/internet
Kantoorartikelen
IT-kosten
Bestuur overig
Totaal bestuur
Directeurskosten
Communicatie
Website (incl hosting)
Kopieer/druk/advertentiekosten
Website upgrade
Totaal communicatie
Sangha-ontwikkeling
Dharma (bv sikkha)
Alg sanghakosten (opleiding)
Totaal Sangha-ontwikkeling
Overig
Giften aan derden
Contributie BUN
Inrichting WG

4.480,56
€ 5.578,96
1.076,78
Nihil (onderdeel huur)
532,44
Nihil (onderdeel huur)
Nihil (onderdeel huur)
Nihil (onderdeel huur)
244,29
€ 242,30
262,36
Nihil
100,64
€ 93,54
69,09
€ 185,13
€ 6.766,16
€ 6.099,93
€ 1.500,00
€ 149,39
nihil
€ 178,16
€ 571,48
€ 2.399,03

€ 1.250,00
€ 457,39
€ 413,00
€ 726,88
€ 951,03
€ 3.798,30

€ 322,60
€ 452,37
€ 34,86
€ 26,43
€ 154,39
€ 990,65

€ 429,84
€ 298,04
nihil
nihil
€ 789,96
€ 1.517,84

€ 2.500,00
nihil
€ 345,84
€ 357,36
€ 67,50
€ 903,28
nihil
€ 4.173,98
Nihil

€ 3.925,00
€ 585,40
€ 339,84
€ 348,00
€ 134,81
nihil
€ 1.056,61
€ 6.389,66
€ 15.551,82

€ 24,97
€ 117,94
€ 2.320,18
€ 2.463,09

€ 24,97
€ 182,58
nihil
€ 207,55

nihil
€ 447,63
€ 447,63

nihil
nihil
nihil

€ 65,00
€ 210,00
nihil

€ 15,00
€ 210,00
€ 211,86

Overig
Inventarisatie boeken correctie
Totaal overig
€ 5.470,09
Totaal
€ 22.710,63

€ 449,46
€ 4.745,63

€ 558,78
Nihil
€ 995,64
€ 34.560,74

De totale kosten over 2020 zijn zoals verwacht veel lager dan over 2019.
Deels komt dat doordat we de directeurskosten (€ 16.146,30) direct ten laste laten komen van de
balans en niet van de resultaten rekening. Zie ook de toelichting op de balans.
Door corona zijn er minder activiteiten geweest, met als positief gevolg ook minder kosten. En er is
minder gereisd (zie kopje Triratna).
De IT-kosten zijn eenmalig hoog als gevolg van de aanschaf van een nieuwe laptop voor in het BCA en
de reparatie van een notepad (i.p.v. aanschaf nieuwe).
In 2020 hebben we de website grondig laten verbouwen. Dit komt terug in de eenmalige uitgave
''website upgrade''.
Met ingang van 2020 reserveren we ook geld op de begroting voor ''sangha-ontwikkeling''. Hieruit
worden kosten betaald voor bijvoorbeeld trainingsretraites, maar ook cursussen voor safeguarding
etc. De kosten in 2020 zijn puur het resultaat van dit laatste.
Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven maken we per 2020 een onderscheid tussen algemene en
Young Buddhist activiteiten. Door corona zijn zowel de inkomsten als uitgaven beperkt.
Tot slot, zoals besproken onder de toelichting op de balans hebben we de boekwinkel vernieuwd.
Alle Engelstalige boeken zijn eruit gehaald en de afschrijving hiervan zijn als kosten genomen
(inventarisatie boekencorrectie).
Enkele andere uitgaven waarvoor uitleg op zijn plaats is:
•

Huisvestingskosten
De totale huurkosten splitsen we nu uit in kale huur, gas/elektra en servicekosten. De totale
huur is verhoogd t.o.v. 2019. En we moeten nu ook WOZ belasting betalen. In 2020 over
zowel 2020 als 2019 (foutje van de gemeente).

•

Giften Triratna
Dit zijn giften aan de Sangha van Valencia voor hun nieuwe centrum, aan Windhorse
Publication (verkoop Engelstalige boeken) en aan het Future Dharma Fund (t.b.v. activiteiten
in India). Dit zijn giften van de stichting. Donaties vanuit de Sangha t.b.v. deze giften zijn hier
niet in opgenomen.

•

Vrijwilligersbijdrage
Deze is fors minder dan in 2019. Er is minder beroep op gedaan.

•

Schrijnbenodigdheden
Ondanks minder activiteiten is deze post toch hoger dan in 2019. Dit komt voornamelijk door
de investering in planten die we hebben gedaan.

