Jaarrekening Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna 2021

Balans
2021
Reserve
Boekenvoorraad
Vreemd vermogen
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
Triodos Spaarrekening
Resultaat
Totaal

Debet

2020
Reserve
Boekenvoorraad
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Resultaat
Totaal

Debet

Credit
€ 105.434,79

€ 1.216,64
€1.366,67
€ 4.743,17
€ 42.388,49
€ 65.644,23
€ 113.992,53

€7.191,07
€ 113.992,53

Credit
€ 123.624,35

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

€ 123.624,35

Toelichting op de Balans
Ten opzichte van 2020 zijn er een aantal dingen gewijzigd.
Het spaargeld dat in 2020 op de balans stond onder ‘Spaarrekening’ is nu uitgesplitst in spaartegoed
bij de ING-bank en spaartegoed bij de Triodosbank.
Net als in 2020 hebben we de directeurskosten direct van de balans betaald. Met andere woorden,
per 1 januari 2021 hebben we aan de creditzijde van de balans een post directeurskosten
gereserveerd van € 15,843.85. Op 31 december was deze reservering leeg waardoor het niet expliciet
op de balans staat.
Het bedrag van 1366,67 vreemd vermogen is geld dat werd ingezameld bij liefdadigheidsacties voor
Triratna India en Windhorse. Het geld is overgemaakt naar de doelen waarvoor het werd ingezameld.
In de administratie van onze uitgaven zijn deze donaties onder ‘Giften Triratna’ gecategoriseerd.
Daarom staat het ingezamelde geld als een creditpost op de balans.

Resultatenrekening
2020

2021

Inkomsten
Kosten
Resultaat

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

€20.766,08
€13.575,01
€7.191,07 (winst)

Toelichting op de resultatenrekening
Inkomsten
2021
2020
BCA-fonds
€12.650,00
€ 10.760,00
Overige giften
€2.993,28
€ 2.100,65
Eenmalige / bijzondere
€250
€ 2.600,00
giften
Dana mitra convening
€25
€ 25,00
Dana kosten Sangha€ 298,42
ontwikkeling
Cursussen
€2.795,63
€ 1.320,00
Sangha-bijeenkomst
€272,50
€ 1.004,00
Ochtendmeditatie
€350,75
€ 625,50
volle maan avond
€ 60
Dag/weekendactiviteiten
Nihil
€ 827,45
Stadsretraite
Nihil
€ 80,00
Inloopmeditaties
€ 285,50
Studiegroepen
€785
€ 600,00
Opbrengst boekwinkel
Nihil
€ 92,50
Young Buddhists
Nihil
€ 329,82
€ 4.549,38
Totaal activiteiten
€ 4.879,27
(''omzet'')
Verhuur centrum
€ nihil
nihil
Rente-inkomsten
€ nihil
nihil
Totaal
€20.766,08
€ 20.364,92

●

In het tweede coronajaar zijn de inkomsten uit onze activiteiten niet veel veranderd; ook in
2021 waren die flink lager dan in 2019, doordat we tijdens de lockdowns minder activteiten
konden aanbieden. De periodieke giften van onze bezoekers aan het BCA-fonds zorgen voor
stabiele inkomsten en daar zijn we erg dankbaar voor.

●

We hebben minder eenmalige/bijzondere giften ontvangen, maar omdat we meer andere
giften en donaties aan het BCA-fonds hadden, zijn de inkomsten uit donaties ongeveer gelijk.

●

We hadden in 2021 relatief meer inkomsten uit cursussen en minder inkomsten uit sanghabijeenkomsten. Dit strookt met de opbouw van ons aanbod: we hebben meer ingezet op
(online) cursussen en konden minder sangha-bijeenkomsten en meditatie-ochtenden
aanbieden.

●

Hoewel de studiegroepen in de tweede helft van 2021 tijdelijk zijn stilgelegd, zijn de donaties
voor studiegroepen ten opzichte van 2020 ophoog gegaan. In het begin van 2021 is er dus
goed gedoneerd voor de studiegroepen.

●

Bij de inkomsten is de post ‘dana kosten sangha-ontwikkeling’ erbij gekomen. Dit zijn giften
die het centrum heeft gekregen van de twee andere Triratna-centra om bij te dragen aan de
kosten voor het opleiden van vertrouwenspersonen van Triratna Nederland die het BCA in
2020 heeft gemaakt (zie ook de toelichting op de kosten).

●

De bibliotheek, verkoop en aanschaf van boeken stonden in 2020 als aparte posten in de
administratie en zijn in 2021 samengevoegd om de administratie minder complex te maken.
De inkomstenpost ‘opbrengst boekwinkel’ is dus ondergebracht onder ‘boekenvoorraad’ op
de balansrekening. De inkomsten en uitgaven van de boekwinkel zijn daarom niet meer apart
terug te zien op resultatenrekening.

●

Er is op dit moment geen actieve Young Buddhists groep in het BCA; daarom hebben er ook
geen YB-activiteiten plaatsgevonden en waren er geen inkomsten daarvan.

Kosten

2021

2020

Huisvesting
Huur

€4.556,76

€4.480,56

Gas/elektra

€1.152,96

€1.076,78

Servicekosten

€519,34

€532,44

Water Nihil (onderdeel huur)

Nihil (onderdeel huur)

Verzekeringen

€244,30

€244,29

Belastingen

€117,66

€262,36

Huishoudelijke artikelen food

€155,81

€100,64

Huishoudelijke artikelen non-food

€43,91

nihil

Diverse kosten centrum

€126,00

€69,09

Onderhoud

€148,47

Totaal huisvesting €7.065,21

€6.766,16

Kosten Triratna
Afdracht Triratna

€1.750,00

€1.500,00

Presidentskosten

Nihil

€149,39

Mitra-convening

Nihil

nihil

Voorzittersvergaderingen

Nihil

€178,16

Giften Triratna

€2.661,75

€571,48

Totaal Triratna

€4.411,75

€2.399,03

Activiteiten
Kosten (buitenlandse) gasten

Nihil

€322,60

Schrijnbenodigdheden

€39,50

€452,37

Kosten (buitenlandse) gasten YB

Nihil

€34,86

Kosten diverse activiteiten

Nihil

€26,43

Catering

Nihil

€154,39

Totaal Activiteiten

€39,50

€990,65

Bestuur
Vrijwilligersbijdrage

€29,23

€2.500,00

Diverse kosten voorzitter

€89,16

nihil

Bankkosten

€330,83

€345,84

Telefonie/internet

€363,00

€357,36

Kantoorartikelen

nihil

€67,50

IT-kosten

€257,14

€903,28

Aanschaf software

€43,56

nihil

Bestuur overig

nihil

nihil

Totaal bestuur

€1.112,92

€4.173,98

Directeurskosten

nihil

nihil

Website (incl hosting)

nihil

€24,97

Kopieer/druk/advertentiekosten

€46,31

€117,94

Website upgrade

nihil

€2.320,18

Communicatie

Totaal communicatie

€46,31

€2.463,09

Sangha-ontwikkeling
Alg sanghakosten (opleiding)
Totaal Sanghaontwikkeling

nihil
nihil

€447,63
€447,63

Overig
Giften aan derden

€65,00

€65,00

Contributie BUN

€210,00

€210,00

Contributie cursus BC Gent

€437,50

nihil

Overig

€186,82

€449,46

Inventarisatie boeken correctie

nihil

€4.745,63

Totaal overig

€899,32

€5.470,09

Totaal

€13.575,01

€22.710,63

Over het algemeen waren de uitgaven in 2021 lager dan in 2020. In 2020 waren de afschrijving van
Engelstalige boeken (inventaris boeken correctie) en de investering in een verbeterde website grote
eenmalige kostenposten. Ook hebben we in 2020 meer kosten gemaakt voor activiteiten dan in
2021.
Huisvesting
● Er zijn dit jaar meer huisvesting onderhoudskosten gemaakt (bijv. om de brandveiligheid te
verbeteren) en meer food en non food kosten.
Kosten Triratna
● Dit zijn giften aan de Sangha van Valencia voor hun nieuwe centrum, aan de Sangha in
Venezuela, aan Windhorse Publications, aan de Sangha aan India ten tijde van de heftige
covid-uitbraak. Ook de dana die is opgehaald voor het India Project door Future Dharma
Fund in december en dana dat is binnengekomen als vreemd vermogen is hierin
meegenomen.
● De jaarlijkse afdracht aan Triratna is 250 euro hoger geworden.
Activiteiten
● De kosten voor activiteiten waren een stuk lager dit jaar. Dit komt doordat er geen
buitenlandse gasten waren, ook was er geen catering nodig.
● Er zijn geen Young Buddhists activiteiten georganiseerd.
● De kosten voor schrijnbenodigdheden zijn lager geworden omdat we nu planten hebben in
plaats van bloemen.

Bestuur
●
●
●

De vrijwilligersbijdrage was dit jaar fors lager; dit komt omdat er in 2021 minder beroep is
gedaan op dit potje door vrijwilligers.
De bankkosten van onze gewone bankrekeningen zijn iets lager dan in 2020.
Mensen die online doneren kunnen daarvoor PayPal gebruiken. We betalen hiervoor per
transactie een klein bedrag een PayPal. Deze bedragen zijn niet in onze administratie
opgenomen maar worden direct verrekend met de inkomende donaties. Hierdoor hebben
we geen zicht op de kosten die we maken door PayPal te gebruiken.

Directeurskosten
● Zoals we bij de balans hebben toegelicht zijn de directeurskosten direct uit de reservering
directeurskosten betaald. Ze staan daarom niet op de resultatenrekening.
Communicatie
● De kosten voor communicatie zijn aanzienlijk lager doordat er in 2020 veel in onze website
geïnvesteerd is. Wel betalen we nu jaarlijks voor ons Zoom-abonnement, dat we gebruiken
om online activiteiten te hosten. De jaarlijkse € 24,97 hostingkosten voor de website zijn
gecategoriseerd onder het grootboeknummer IT-kosten en zijn daarom niet op de
resultatenrekening te zien onder ‘Website’.
Sangha-ontwikkeling
● Er is dit jaar geen gebruik gemaakt van het opleidingspotje, vermoedelijk door corona.
Overige
● In 2020 zijn de Engelstalige Windhorse-boeken ter waarde van €4.745,63 afgeschreven; deze
verandering van de boekeninventaris stond toen als kostenpost in de resultatenrekening. In
2021 zijn er geen boeken afgeschreven. Op de balans is te zien dat de waarde van de
boekenvoorraad ongeveer hetzelfde was als in 2020. Dit betekent dat de uitgaven en
inkomsten van de boekwinkel en bibliotheek in 2021 ongeveer gelijk waren.

