Februari 2019
JAARVERSLAG FINANCIËN 2018 NALANDABODHI NEDERLAND
Hierbij vindt U het financiële jaarverslag over 2018 van Nalandabodhi Nederland.
Dit jaarverslag is openbaar omdat we dat als ANBI instelling verplicht zijn.

Samenvatting
Wat betreft de geldstromen binnen Nalandabodhi Nederland over 2018. Er is een
positief saldo over het geheel van E 4.093,-. Over de algemene rekeningen is er
een positief saldo van E 3.878,-. Wat betreft het steunfonds is er een positief
saldo van E 215,-. Deze getallen kloppen helemaal met de verwachtingen zoals
die in het jaarverslag van 2017 waren gemaakt. Zie de reflectie aan het eind van
dit financiële jaarverslag.
Alle bedragen zijn afgerond op hele getallen.

Balans
Nalandabodhi Nederland heeft drie rekeningen lopen. Dat zijn:
Rekening
Algemene rekening
Spaarrekening
Totaal lopende rekeningen

Saldo per 1-1-2018
E 604,E 21.146,E 21.750,-

Saldo per 31-12-2018
E 988,E 25.646,E 26.634,-

Het vermogen van Nalandabodhi is daarmee voor de lopende rekeningen in 2018
toegenomen met E 4.884,-.
Wel is er in 2018 een verdere schuld aan Nalandabodhi Europa ontwikkeld. Zie
daarvoor een toelichting hieronder bij 8. en 11. Omdat die schuld over 2018 aan
Nalandabodhi Europa E 1.006,- bedraagt, is het saldo over 2018 bij de algemene
rekeningen met E 3.878,- toegenomen. Dat is mooi.
Naast het vermogen in geld is er een bezit van 30 meditatiekussens, 30 zabutons
(matjes), 12 puja tafeltjes, en diverse achtergrondmaterialen voor het pad van
studie en beoefening. De waarde daarvan wordt grofweg geschat rond de E
3.000,Het steunfonds wordt apart beheerd. Dat is bedoeld voor giften aan derden. Daar
is het vermogen toegenomen met E 215,-.
Rekening steunfonds
Totaal alle rekeningen

Saldo per 1-1-2018
E 32,21.782,-

Saldo per 31-12-2018
E 247,26.881,-

Verlies- en winstrekening
Hieronder is in de tabel de verlies- en winstrekening te vinden. Onder de tabel
worden de bedragen toegelicht.
Onderwerpen

Inkomen

1. Organisatie totaal
2. Leden en vrienden

10.440,-

Uitgaven

Resultaat
3.575,-

- 3.575,-

5.450,-

4.990,-

3. Cursussen

4.534,-

2.377,-

2.157,-

4. Bezoek buitenlandse
leraren
5. Materialen

2.600,-

2.064,-

536,-

1.504,-

1.650,-

-146,-

6. Cursussen buitenland

4.446,-

4.312,-

134,-

218,-

- 218,-

7. Bankkosten
8. Leden Europa

1.404,-

392,-

1.012,-

9. Sangha bijeenkomst
Europa
Resultaat lopende
rekeningen

4.704,-

4.710,-

- 6,-

29.632,-

24.748,-

4.884,-

3.210,-

2.995,-

215,-

32.842,-

27.743,-

5099,-

1.006,-

- 1.006,-

10. Steunfonds
Totaal Resultaat Verlies
en Winst
11. Schuld aan NB Europa
2018

Toelichting
Hieronder de toelichting op de verlies- en winstrekening, zoals in de tabel is
weergegeven.
Ad 1: Gemaakte kosten organisatie
Voor de organisatie zijn de volgende kosten gemaakt:
* Algemene uitgaven: E 75,-;
* Reis-en verblijfkosten leraren, coördinatoren, en leden bestuur: E 2.147,* Kosten lidmaatschappen en abonnementen websites: E 778,* Kosten sangha bijeenkomsten: E 328,* Administratiekosten: E 34,* Bestuurskosten: E 211,Ad 2: Leden en vrienden
Aan inkomsten door leden en vrienden is er E 10.440,- binnen gekomen. De
uitgaven betroffen de afdracht aan Nalandabodhi Internationaal van de leden van
Nalandabodhi Nederland namelijk E 3.450,-. Daarnaast is er door Nalandabodhi
Nederland een extra donatie van E 2.000,- gegeven aan NB Internationaal als
ondersteuning bij het bouwen van een nieuwe website.
Ad 3: Cursussen
Aan cursussen is er een totaal bedrag binnengekomen van in totaal: E 4.534,-.
Dit bedrag komt voort uit een verscheidenheid aan cursussen in Rotterdam,
Dordrecht, Wageningen, en Almelo. Ook gaat het om inkomsten van landelijke
cursussen zoals het tweejarige Pad van Studie.
De kosten van E 2.377,- betroffen vrijwel altijd de huur van de zalen waar de
cursussen gehouden werden (inclusief koffie en thee).
Ad 4: Bezoek buitenslandse leraren

In 2018 hebben we drie buitenlandse gasten mogen ontvangen. Dat betrof de
hoofdleraren (mitras) Lee Worley en Karl Brunnholzl, en de coördinator van
Nalandabodhi Internationaal: Damayonti Sengupta. De geldstroom rond Lee
Worley vond elders plaats. Wel heeft een aantal mensen via Nalandabodhi
Nederland betaald. Die bedragen zijn direct doorgestort. Karl Brunnholzl heeft
een open studieavond in Wageningen gegeven en een weekend in Rotterdam
voor leden. Dat heeft geleid tot een winst van iets meer dan E 600,- na aftrek van
zijn onkosten. De onkosten betroffen de kosten voor huur van zalen, eten,
vliegreizen naar en van Nederland, treinreizen in Nederland en een
onkostenvergoeding. Damayonti Sengupta was vooral in Nederland om met
verschillende mensen te spreken. Haar onkosten betroffen alleen treinreizen en
eten (rond de E 85,-). Haar vliegreis werd door Nalandabodhi Internationaal
betaald.
Ad 5: Materialen
In 2018 is er, zoals altijd, materiaal gedrukt voor de verschillende cursussen. Het
materiaal voor de open cursussen was en is meestal inbegrepen in de bijdragen
voor de cursussen. Het gaat dan om 4-8 bladzijden per cursusdag. De inkomsten
kwamen vooral uit de verkoop van het materiaal rond het tweejarige pad van
studie voor leden en niet-leden, het materiaal van het vajrayana pad van studie
voor leden, het materiaal van het tweejarige pad van beoefening, alleen voor
leden, en het gevorderde materiaal wat in de Verenigde Staten wordt besteld en
via Nalandabodhi Nederland wordt verrekend.
Er is nog een voorraad materiaal aanwezig rond het tweejarige pad van
beoefening (vooral het materiaal voor leden), het Vajrayana pad van studie, en
het tweede jaar van het pad van studie. Om de hoeveelheid materiaal op
voorraad te verminderen, wordt er steeds meer on-demand gedrukt.
Naast de gedrukte materialen zijn er nog andere materialen eigendom van
Nalandabodhi Nederland. Denk aan: 30 meditatiekussens, 30 zabutons (matjes),
en 12 puja tafeltjes. De waarde van al deze materialen wordt grofweg geschat
rond de E 3.000,-.
Ad 6: Cursussen buitenland
Er bestaat de mogelijkheid voor leden om via Nalandabodhi Nederland voor
cursussen in het buitenland te betalen. Daar is door een aantal leden gebruik van
gemaakt. Een aantal leden hebben mede door de wisseling in buitenlandse
koersen iets te veel betaald. Dat is later door hen geschonken. Vandaar dat er
een kleine winst van E 134,- is gehaald op deze bedragen.
Ad 7: Bankkosten
De bankkosten gaan alleen over de bankkosten van de algemene rekeningen. De
kosten gaan over het versturen van de afschrijvingen, en over het gebruik van de
bankpassen. Bankkosten voor het steunfonds worden aldaar verrekend. Zie
daarvoor onderdeel 10.
Ad 8: Leden Europa
Een aantal leden van Nalandabodhi Europa betalen hun bijdragen aan
Nalandabodhi Europa via de Nalandabodhi Nederland. Dat geld wordt door
Nalandabodhi Nederland beheerd. Over 2018 is er door de leden van
Nalandabodhi Europa E 1.404,- ingebracht. Van dat geld is een bedrag van E
242,- afgedragen aan Nalandabodhi Internationaal. Daarnaast zijn er onkosten
geweest van Nalandabodhi Europa van E 150,-. Vandaar dat Nalandabodhi
Europa een netto saldo heeft van E 1.012,-

Ad 9: Europese bijeenkomst in Parijs
Op dezelfde wijze als bij onderdeel 8 heeft Nalandabodhi Nederland de
administratie gedaan voor Nalandabodhi Europa voor een tweedaagse
bijeenkomst in Parijs met Dzogchen Ponlop Rinpoche. Uiteindelijk is de
bijeenkomst om tragische redenen niet doorgegaan. Wel is een kleine groep
gedurende de twee dagen bij elkaar geweest om samen te beoefenen. Diegenen
die daar niet naar toe geweest zijn, hebben hun geld terug gekregen.
De inkomsten van deze Europese bijeenkomst bedroegen E 4.704,-, de uitgaven
bedroegen E 4.710,-. Er is in het grote aantal transacties een klein verlies
geleden van E 6,-. Deze kosten worden door Nalandabodhi Europa betaald. Zie
daarvoor onderdeel 11.
Ad 10: Steunfonds
Nalandabodhi Nederland heeft een steunfonds. Daarmee is het mogelijk om
specifieke mensen te ondersteunen voor deelname aan speciale programma’s.
Ook is het mogelijk voor leden van Nalandabodhi Nederland via dit steunfonds
anderen met geld te ondersteunen.
De inkomsten voor dit steunfonds bedroegen E 3210,-. Een deel van de gelden is
besteed aan het ondersteunen van twee kinderen in Nepal bij hun
schoolopleiding. Dat betrof een bedrag van E 1.660,- Een ander deel van het geld
is besteed aan het ondersteunen van een invalide persoon bij diens reiskosten.
Daar gaat het om E 1.200,- over het jaar. Administratie en bankkosten voor deze
rekening bedroegen E 135,-.
Ad 11: Nalandabodhi Europa
Nalandabodhi Nederland beheert de gelden van Nalandabodhi Europa het geld.
Het gaat om het inkomen genoemd onder 8 en de kosten over 9. Nalandabodhi
Nederland is daarmee Nalandabodhi Europa E 1.006,- schuldig over 2018.

Reflectie
Het positieve saldo van Nalandabodhi Nederland over 2018 bedraagt daarmee E
5.099,- – E 1.006,- = E 4.093,-. Dat is mooi. Dat klopt ook met wat er in de
jaarrekening van 2017 vermeld stond, namelijk dat het verlies in 2017 tijdelijk
zou zijn. Omdat het steunfonds apart wordt beheerd, is het positieve saldo voor
Nalandabodhi Nederland E 3.878,-.
Naast de schuld aan Nalandabodhi Europa over 2018 is Nalandabodhi Nederland
ook nog een schuld over 2017. Die schuld bedroeg E 390,-. De totale schuld aan
Nalandabodhi Europa bedraagt daarmee E 1.396,-. Zie onderdeel 11.
Wat betreft het financiële vermogen staat Nalandabodhi Nederland er goed voor.
Aan het eind van 2018 bedroeg dat vermogen ruim E 25.000,-. De gelden in het
steunfonds zijn daarbij niet meegerekend omdat die een andere bestemming
hebben.
De afspraak in het bestuur is dat er altijd gezorgd wordt voor een bedrag van
rond de E 20.000,- op de spaarrekening. Dat bedrag is gereserveerd om te
investeren in de huur van een eigen ruimte wanneer daar de mogelijkheid voor
ontstaat.
De penningmeesters,
Rik Hoevers
Sebo Ebbens

