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ANBI gegevens 2021 
Kerkgenootschap Maitreya Instituut 
 
Naam van de instelling:  
Kerkgenootschap Maitreya Instituut 
 
RSIN: 821558481 
 
Post- of bezoekadres:  
Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen (Gld), tel 055 5050908 
Tilanusstraat 8a, 1091 BH Amsterdam, tel 020 4280842  
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022 
 

- Bestuurlijk niveau 
Het beleid van het bestuur is erop gericht om in deze periode een financieel verantwoorde en stabiele 
situatie te creëren waardoor de continuïteit van de doelstellingen van het Maitreya Instituut gewaarborgd 
kan worden zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van de boeddhistische leer 
en deze te bestuderen, te beoefenen en in praktijk te brengen. Om dit te realiseren worden er meerdere 
activiteiten en projecten uitgevoerd op alle locaties.  
  

- Directie niveau 
Centraal thema in het beleid voor de vestigingslocaties Loenen en Amsterdam is het opstellen van een 
aantrekkelijk cursusprogramma en het naar volle tevredenheid van de studenten afwerken van dit 
programma. Voor Loenen gold in het bijzonder het terugdringen van het negatieve naar een positief 
resultaat. 
 
Functie en namen van de bestuurders  
(Er wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling om de namen de publiceren) 
 
Beloningsbeleid 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid voor het Kerkgenootschap Maitreya 
Instituut. Het bestuur ziet er op toe dat het Kerkgenootschap zich aan de wettelijke voorwaarden en 
verplichtingen houdt. Het bestuur benoemt directeuren die onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
belast zijn met de dagelijkse leiding van beide vestigingen. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden als bestuursleden van bij het Kerkgenootschap en slechts bij uitzondering 
onkostenvergoeding (zoals reiskostenvergoeding). 
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021 
 

Ook in 2021 heeft het Maitreya Instituut in Loenen de pandemie goed doorstaan. Omdat Boeddhistische 
centra in Nederland onder de categorie “kerkgenootschap” vallen konden wij, uiteraard met de nodige 
maatregelen, de lessen door laten gaan. Ook het afgelopen jaar was het aantal studenten dat deelnam aan 
de lessen hoger omdat de lessen zowel life als via Zoom te volgen waren.  
Voor de studenten die verder weg wonen en/of gezondheidsproblemen hebben is het online volgen van de 
lessen een prima alternatief. Het online aanbieden van de lessen zal niet meer weggaan. 
 
Het Maitreya Instituut in Amsterdam kon in 2021 een vol programma aanbieden waar er een groeiend 
aantal mensen aan meegedaan hebben.  Bijna alles werd online aangeboden: ochtend- en 
avondmeditaties, lessen in het Engels en in het Nederlands op verschillend niveaus gegeven vnl. door onze 
residentieel leraar Ven. Losang Gendun en Annelies van der Heijden, poedja’s en soetra recitaties. Wanneer 
toegestaan werden ook programma’s onsite gehouden, altijd met in acht neming van de geldende regels 
waarin wij ons lieten leiden door de aanbevelingen van de Boeddhistische Unie Nederland.   
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Financiële verantwoording 
 
Met betrekking tot de cijfers over 2021 is door accountant E.A.M. van der Plaat AA te Barendrecht een 
beoordelingsverklaring afgegeven met de volgende conclusie:    
 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat 
de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van 
Kerkgenootschap Maitreya Instituut per 31 december 2021 en het resultaat over 2021 in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).   
 
De vergelijkende cijfers over 2020 waren in dezelfde bewoordingen beoordeeld. 
 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021    

 2021  2020 

          €           € 

Opbrengsten    

Opbrengst cursussen, meditaties en retraites 186.461  149.691 

Donaties en lidmaatschappen 151.246  76.505 

Overige baten 12.830  11.995 

 350.537  238.191 

    

    

Kosten    

Directe cursuskosten 64.431  38.348 

Uitgaven Geshes 16.097  16.475 

Personeelskosten 145.220  126.147 

Huisvestingskosten 15.826  17.271 

Algemene kosten 5.173  6.129 

Autokosten 2.925  2.802 

Verkoopkosten 1.728  5.275 

Rente en bankkosten 1.776  1.370 

Afschrijving inventaris 1.272  1.952 

 254.448  215.769 

    

Netto resultaat 96.089  22.422 

 

 

 


