ANBI gegevens 2021
Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur
Naam van de instelling:
Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur
Eveneens bekend onder de handelsnamen: Conferentiecentrum Bosoord, Maitreya Boekhandel en
Uitgeverij Maitreya.
RSIN: 006832994
Post- of bezoekadres:
Hoofdweg 109, 7371 GE Loenen (Gld), tel 055 5050908
Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022
- Bestuurlijk niveau
De Corona crisis heeft het beleid voor 2022 behoorlijk doen wijzigen. Het bestuur verwacht voor 2022 een
hogere omzet dan in 2021 indien de grotere (internationale) bijeenkomsten waarvoor het centrum wordt
gebruikt weer een aanvang nemen. Organisatoren hebben het vanwege de Corona crisis tot op heden niet
aangedurfd verplichtingen aan te gaan. Het bestuur houdt in 2022 de ontwikkelingen binnen en buiten het
centrum nauwgezet in de gaten om snel aangepast beleid te kunnen inzetten.
- Directie niveau
Het hoofdthema in dit beleid is het op een economische en milieu bewuste wijze exploiteren van
Conferentiecentrum Bosoord, waarbij de klanttevredenheid van de gasten centraal staat.
Vanwege de Corona crisis zal de bezettingsgraad in 2022 laag zijn. Er wordt vol ingezet op een mix tussen
kleine fysieke bijeenkomsten – voor zover toegestaan en met de nodige voorschriften – en digitale
bijeenkomsten via Zoom.
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn wil de Stichting ook in 2022 participatieplekken aanbieden,
die erop gericht zijn uitkeringsgerechtigden en mensen met een begeleidingsindicatie als groep of
individueel te laten participeren in de samenleving om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement blijven
of terecht komen. Tevens wil de Stichting in 2021 diverse korte stagetrajecten met scholen uit de regio
begeleiden.
Functie en namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit de volgende personen:
Voorzitter:
Hr. E.J.D. Leenderts
Secretaris:
Mevr. S.J.E. Walraven
Penningmeester:
vacant
Overige bestuursleden:
Hr. M.F.R. Bertels, Hr. J.M.C. de Vries, Mevr. P.B. de Wijs-Koolkin,
mevr. B. Bol
Beloningsbeleid
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid voor de Stichting Maitreya Instituut. Het
bestuur ziet er op toe dat de Stichting 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 de Stichting en slechts bij uitzondering onkostenvergoeding (zoals
reiskostenvergoeding).
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021
2021 was een zwaar jaar met minimale reserveringen door externe groepen. Mede doordat er geen kamers
gedeeld mochten worden was het pand veel eerder vol dan gebruikelijk en konden we vaak maar één
groep tegelijk ontvangen. Binnen het centrum zijn de in 2020 genomen adequate maatregelen voortgezet,
zoals eenrichtingsverkeer en desinfectiemiddelen.
De oude locatie Heemhoeveweg 2 te 8166 HA Emst is in 2021 voor 70% verkocht. Het restant zal in februari
2022 worden verkocht.
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 de
stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur 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.

BALANS 2021
De balans per 31 december 2021 en 2020 zijn als volgt weer te
geven:
2021
ACTIVA
€
Materiële vaste activa
1.062.947

2020
€
1.185.437

Financiële vaste activa

285
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Vlottende activa
- Voorraad
- Vorderingen
- Liquide middelen
Totaal vlottende activa

50.711
14.234
388.931
453.876

34.596
6.077
148.952
189.625

Totaal

1.517.108

1.375.063

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Stichtingskapitaal
Stichtingsvermogen

902.425
100.000
1.002.425

329.786
65.931
395.717

Langlopende schulden

417.000

841.919

97.683

137.427

1.517.108

1.375.063

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
2021
€

2020
€

102.222
-43.231
58.991

179.859
-40.860
138.999

20.169
-4.658
15.511

28.326
-11.625
16.701

-19.124
-36.627
-7.748
-20.643
-189
-75.694
61.749
-98.276

-25.166
-61.777
-7.584
-24.402
-2.119
-73.087
60.436
-133.699

-23.774

22.001

Rente baten
Rente lasten

-42.650
-42.650

-43.900
-43.900

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-66.424

-21.899

Netto resultaat verkoop Emst 70%

618.940

-

Resultaat deelname ONE B.V.
Bijzonder baten en lasten (w.o. ANBI)
Resultaat voor belastingen

284
115.657
668.457

40.788
18.889

Belasting over resultaat
Resultaat na belastingen

668.457

18.889

Brutomarge
Omzet Bosoord
Inkoop Bosoord

Omzet uitgeverij en webshop
Inkoop uitgeverij en webshop

Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Afwaardering voorraad
Afschrijvingen
Vrijval bestemmingsreserve verbouwing

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
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