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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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	20_ML: - Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van tenminste drie (3) personen die door het Bestuur worden benoemd. - Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. - De bestuurders dienen te voldoen aan de door de Belastingdienst aan bestuurders van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gestelde integriteitseisen. - Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.- Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van het Kerkgenootschap.- Het Bestuur is, mits met goedkeuring van alle bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, etc. - Het Kerkgenootschap wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het Bestuur gezamenlijk.
	8: Nederland
	9_A4: 3
	10_A4: 24
	0: Maitreya Instituut
	5: www.maitreya.nl
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	3_TEL: 0555050908
	6_RSIN: 821558481
	21_ML: Het Kerkgenootschap heeft ten doel: de Mahayana boeddhistische leer, zoals deze in de Tibetaanse Gelukpa Traditie met name door de leraren Lama Thubten Yeshe en Lama Zopa Rinpochee is overgedragen, gemeenschappelijk te bestuderen, te beoefenen en in praktijk te brengen; het bevorderen dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld in woord, beeld en geschrift kennis te nemen van de boeddhistische leer; het bevorderen dat een ieder, doch vooral haar leden, onder leiding van gekwalificeerde religieuze leraren de overdracht van de boeddhistische leer kan ontvangen; dit geldt voor alle onderdelen van de leer zoals de boeddhistische filosofie, de boeddhistische rituelen, diverse vormen van meditatiebeoefening en alles wat kan bijdragen aan de juiste overdracht; het bevorderen dat de boeddhistische Tibetaanse cultuur zoals deze tot uitdrukking komt in de kunst, taal, metafysica, geneeskunst, astrologie, dans en muziek, een en ander in ruime zin, wordt bewaard en in vrijheid kan worden uitgedragen; het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk levende wezens en het leveren van een bijdrage aan blijvende wereldvrede.
	23_ML: Het oprichten en/of ondersteunen van boeddhistische studie en meditatiecentra voor leken, kloosters, zieken en verzorgingstehuizen, scholen, bibliotheken, studiegroepen, instellingen voor maatschappelijk werk en iedere andere activiteit en/of rechtspersoon, welke dienstig is aan de doelstellingen van het kerkgenootschap zowel in Nederland als elders; het organiseren van religieuze bijeenkomsten, studiereizen en cursussen; c. het uitgeven beeld- en geluidsmateriaal van lezingen; het materieel en immaterieel ondersteunen van boeddhistische leraren en monniken en een ieder die zich dienstbaar maakt voor de doelstellingen van het kerkgenootschap; het aantrekken van leraren die bevoegd zijn om religieus onderricht te geven in de boeddhistische Mahayana leer en aanverwante onderwerpen overeenkomstig de doelstellingen van het kerkgenootschap; het aantrekken van leerkrachten die bevoegd zijn aan het boeddhisme en/of andere met Tibet verwante onderwerpen te onderrichten, zoals kunst, metafysica, taal, dans en muziek, astrologie en geneeskunst.
	24_ML: a. contributies van haar leden; b. subsidies en andere bijdragen; c. schenkingen, erfstellingen en legaten; d. alle andere verkrijgingen en baten
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	4_ML: In de begroting 2021 is rekening gehouden met de gevolgen van de COVID crisis in zowel de opbrengsten als de kosten. Er is conservatief begroot. Met betrekking tot de cijfers over 2020 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 2020 en het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).  De vergelijkende cijfers over 2019 waren in dezelfde bewoordingen beoordeeld.



