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April 2021
JAARVERSLAG FINANCIËN 2020 NALANDABODHI NEDERLAND
Hierbij vindt U het financiële jaarverslag over 2020 van Nalandabodhi Nederland.
Dit jaarverslag is openbaar omdat we dat als ANBI instelling verplicht zijn.

Samenvatting
Wat betreft de geldstromen binnen Nalandabodhi Nederland over 2020: er is een
positief saldo over het geheel van E 3.883,23. Over de algemene rekeningen is er
een positief saldo van E 3.781,-. Wel is een deel van het saldo voor
Nalandabodhi Europa, wij beheren hier nl. het geld voor. Zie hieronder bij de
toelichting op de balans en de verlies en winst rekening.
Alle bedragen zijn afgerond op hele getallen.

Balans
Nalandabodhi Nederland heeft twee rekeningen lopen. Dat zijn:
Rekening
Algemene rekening
Spaarrekening
Totaal lopende
rekeningen
Schulden
NB international
NB Europe

Saldo per 1-12020
E 1019,E 29396,E 30415,-

Saldo per 31-122020
E 4274,E 32086,E 36360,-

Verschil

Schuld per 1-12020

Schuld per 31-122020
E 2.517,E 1.756,E 4.273,-

Totaal

E 2.770,E 2.770,-

5945,-

E 2.517E 4.526,E 7.043,-

Het vermogen van Nalandabodhi Nederland is voor de lopende rekeningen in
2020 toegenomen met E 5945,-.
Wel is er in 2020 een toename aan geld dat we beheren voor Nalandabodhi
Europa ontstaan. Het beheer bestaat er uit dat veel Europese leden via
Nalandabodhi Nederland hun contributie aan Nalandabodhi Europa betalen. Zie
daarvoor een toelichting hieronder bij 8. en 11. Het financiële beheer voor
Nalandabodhi Europa over 2020 heeft voor een toename gezorgd vanE 1.756,-.
Daarnaast stond er nog een schuld van E 2.770,- over eerdere jaren. De totale
schuld aan Nalandabodhi Europe is per 31-12-20 dan ook E 4.526,- . Van dit
bedrag moet nog E 676,- aan NB international afgedragen worden.Nalandabodhi
moet nog een bedrag van E 2.517,- aan Nalnadabodhi international afdragen. Het
werkelijk vermogen van Nalandabodhi Nederland is dan E 36.360,- minus E
7.043,- is E 29,317,-.
Er was een aparte bankrekening voor het steunfonds. Deze rekening is in 2020
opgeheven en de gelden worden nu via de algemene rekening beheerd.

Verlies- en winstrekening
Hieronder is in de tabel de verlies- en winstrekening te vinden. Onder de tabel
worden de verschillende getallen toegelicht. Alle bedragen zijn afgerond op hele
getallen.
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Onderwerpen

Inkomen

Uitgaven

1. Organisatie totaal

Resultaat
5.625,-

- 5.625,-

2. Leden en vrienden

8.380,-

3. Cursussen

2.038,-

668,-

1.370,-

PI training

2.980,-

-3.195,-

-215,-

690,-

895,-

-205,-

234,-

150,-

84,-

6. Cursussen buitenland

0,-

0,-

0,-

7. Bankkosten

0,-

-270,-

- 270-

2.596,-

-840,-

1.756,-

0,-

0,-

-0,-

16.918,-

11.643,-

5.275,-

2.120,-

-2.120-

4. Bezoek buitenlandse
leraren
5. Materialen

8. Leden Europa
9. Sangha bijeenkomst
Europa
Resultaat lopende
rekeningen
10. Steunfonds

8.380,-

0,Totaal Resultaat Verlies
en Winst
11. Schuld aan NB Europa
over 2020

19.038,-

13.763,-

5.275,-

1.756,-

- 1.756,-

Toelichting
Hieronder de toelichting op de verlies- en winstrekening, zoals die in de tabel is
weergegeven.
Ad 1: Gemaakte kosten organisatie
Voor de organisatie zijn de volgende kosten gemaakt:
* Reis-en verblijfkosten leraren, coördinatoren, en leden bestuur: E 411,-. Dit
bedrag is wederom lager dan vorig jaar maar gezien de corona crisis is dit niet
verwonderlijk.
* Kosten abonnementen van met name websites en zoom.: E 1.984,-. Dit bedrag
is lager dan vorig jaar. Het gaat om de websites visie op leven en sterven:
https://goedlevenensterven.nl. en de website ‘toegepast boeddhisme
(https://toegepast-boeddhisme.nl). De beheer- kosten van beide website zijn voor
rekening van Nalandabodhi Nederland. De eigen website van Nalandabodhi
Nederland (https://nederland.nalandabodhi.org) wordt beheerd in de VS. In 2019
was er al een Zoom abonnement aangeschaft maar door het intensieve gebruik
in 2020 is een upgrade aangeschaft.
* Kosten lidmaatschappen: E 175,-. Nalandabodhi Nederland is lid van de
landelijke vereniging van boeddhisten (de BUN, de Boeddhistische Unie
Nederland).
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* Kosten sangha bijeenkomsten: E 219,-. Dit was nog een nabetaling van 2019.
* PR-kosten: E 2.530,-. Deze kosten zijn fors hoger. Vorig jaar is op de sangha
bijeenkomst besloten om iemand in te huren om ons te helpen meer zichtbaar te
worden onder andere op het internet. Daarnaast is vorig jaar de nieuwe site van
Nalandabodhi Nederland in de lucht gegaan waar ook nog veel werk aan besteed
moest worden.
* Bestuurskosten: E 27,-. Dit waren versnaperingen na een lange dag werken aan
de website (de “hackaton”).
* Aanschaf spullen: E 279,-. Voor dit bedrag is er onder andere o.a. een nieuwe
gong aangeschaft voor algemeen gebruik en wat kleine spullen.
Ad 2: Leden en vrienden
Aan inkomsten door leden en vrienden is er E 8.380,- binnengekomen. Hiervan
moet nog E 2.517,-afgedragen worden aan Nalandabodhi International Dit is
begin maart 2021 afgedragen
Ad 3: Cursussen
Aan cursussen is er afgelopen jaar een totaal bedrag binnengekomen van in
totaal: E 2.038,-. Dit bedrag is aanzienlijk lager als het jaar ervoor. Uiteraard is dit
mede terug te voeren op de lockdown. Het bedrag komt voort uit een
verscheidenheid aan cursussen in Rotterdam, landelijke cursussen zoals het
tweejarige Pad van Studie en twee meditatie cursussen per zoom.
De kosten van E 668,- betroffen de huur van de zalen waar de cursussen
gehouden werden, inclusief koffie, thee en koekjes.
PI training: begin 2020 is er in Zutphen een PI training voor leden in Europa
georganiseerd. Door de geweldige inspanning van Sebo konden de prijs en de
kosten laag gehouden worden. De kosten zijn gezamenlijk door de deelnemers en
de sanghas uit de verschillende deelnemende landen gedragen.
Ad 4: Bezoek buitenslandse leraren
In 2020 is Karl Brunholzl op bezoek geweest en heeft een avond op Kenkon in
Wageningen en een weekend in Rotterdam verzorgd.
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, omdat dat meestal slechts om een paar bladzijden gaat. De
inkomsten kwamen vooral uit de verkoop van het materiaal rond het tweejarige
pad van studie voor leden en niet-leden (o.a. Introductie cursussen); het
materiaal van het Vajrayana pad van studie voor alleen 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 achtergrondmateriaal aanwezig rond het tweejarige pad
van beoefening (vooral het materiaal voor leden), het Vajrayana pad van studie,
en de introductiecursussen en het tweede jaar van het pad van studie. Om de
hoeveelheid materiaal op voorraad te verminderen, wordt er steeds meer ondemand gedrukt.
Naast de voorraad gedrukt achtergrondmateriaal zijn er nog bepaalde materialen
eigendom van Nalandabodhi Nederland. Zo zijn er: 30 meditatiekussens, 30
zabutons (matjes), en 12 puja tafeltjes en een video camera. Dit jaar is er een
gong gekocht. Zie punt 1. De totale waarde van al deze materialen wordt geschat
op rond de E 3.700,-.
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Ad 6: Cursussen buitenland
Van deze regeling is dit jaar geen gebruik gemaakt.
Ad 7: Bankkosten
De bankkosten betreffen alleen over de bankkosten van de algemene
rekeningen. De kosten gaan over administratiekosten, het versturen van de
afschrijvingen, en over het gebruik van de bankpassen.
Ad 8: Leden Europa
Een aantal leden van Nalandabodhi Europa betalen hun bijdragen aan
Nalandabodhi Europa via Nalandabodhi Nederland. Deze inkomsten worden door
Nalandabodhi Nederland beheerd. Over 2020 is er door leden van Nalandabodhi
Europa E 2.596,- overgemaakt en aan kosten E 840,- betaald.
Over 2020 is Nalandabodhi Nederland aan Nalandabodhi Europa E 1.756,verschuldigd (zie 11). Hiervan moet nog E 676,- afgedragen worden aan
Nalandabodhi International . Dit bedrag is begin maart 2021 afgedragen.
Ad 9: Europese sangha bijeenkomst.
Er heeft geen Europese sangha bijeenkomst plaats gevonden.
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 2120,-. 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,- . Verder is er E 450,uitgekeerd ten behoeve van een cello compositie aan de Cello academie.
Het steunfonds is begin 2020 opgeheven als aparte rekening courant. Het heeft
nu een eigen boeknummer op de algemene rekening.
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 over 2020 E 1.756,- verschuldigd.

Reflectie
Op de algemene rekening hebben we per 31-12-2020 een positief saldo van E
4.274,- en op de spaarrekening een positief saldo van E 32.086,- een totaal van E
36.360,- . Het saldo is hier mee toegenomen met E 5.945,-. Er moet echter nog
een afdracht plaats vinden over 2020 aan Nalandabodhi International van E
2.516,-. Daarnaast heeft Nalandabodhi Nederland een totaal bedrag van E
2.770,-( van eerdere jaren) plus E 1.756,- (totaal E 4.526,-) in beheer van
Nalandabodhi Europa. Hiervan moet ook nog E 676 ,- moet worden afgedragen
aan Nalandabodhi International (dit is reeds gebeurd). Zie onderdeel 11.
Wat betreft het financiële vermogen staat Nalandabodhi Nederland er nog steeds
goed voor. Aan het eind van 2020 bedroeg dat vermogen E 29.317,- als we de
gelden van Nalandabodhi Europa er vanaf halen. De afspraak in het bestuur is
dat er altijd voor gezorgd wordt voor een bedrag van rond de E 20.000,- op de
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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
Tom Hugens

