Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Maitreya Instituut

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 0 0 5 7 8

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

Hoofdweg 109 - 7371 GE Loenen (gem. Apeldoorn)

Telefoonnummer

0 5 5 5 0 5 0 9 0 8

E-mailadres

donaties@maitreya.nl

Website (*)

www.maitreya.nl

RSIN (**)

0 0 6 8 3 2 9 9 4

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

2 4

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E.J.D. Leenderts

Secretaris

S.J.E. Walraven

Penningmeester

vacant

Algemeen bestuurslid

J.M.C. de Vries, P.B. de Wijs-Koolkin, B. Bol

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het op alle mogelijke wijzen ondersteunen van Maitreya Instituut, een
kerkgenootschap, kantoorhoudende te 7371 GE Loenen op het adres
Hoofdweg 109, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer
34366921; 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 de boeddhistische Tibetaanse cultuur zoals deze tot
uitdrukking komt in de kunst, taal, metafysica, geneeskunst, astrologie, dans
en muziek, één 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; het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van beheer over
ondernemingen waarvan de revenuen zullen toekomen aan (het doel van) de stichting.

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.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

a. het uitgeven van boeken, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal;
b. het verwerven, exploiteren en vervreemden van roerende en onroerende zaken ten
dienste van haar activiteiten;
c. het organiseren van bijeenkomsten, cursussen en studiereizen;
d. het ondersteunen van leraren en leerlingen;
e. en alle andere wettige en deugdelijke middelen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

a. inkomsten vanuit de door de stichting geïnitieerde activiteiten;
b. subsidies en andere bijdragen;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere verkrijgingen en baten.

Voor de uitgeverij is in december 2020 een strategisch plan 2021-2025 vastgesteld.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De stichting houdt haar vermogen voornamenlijk aan in de vorm van het pand aan de
Hoofdweg 109 te Loenen, een voorraad boeken van de winkel / uitgeverij en liquide
middelen. Voor haar doelen worden bestemmingsreserves gevormd.
Zie voor de besteding het baten en lasten overzicht.

www.maitreya.nl/nl/anbi

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

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.

De oude locatie Heemhoeveweg 2 te 8166 HA Emst is in 2021 voor 70% verkocht en
in februari 2022 voor de resterende 30%.

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

De Corona crisis heeft de geplande activiteiten geminimaliseerd en een aanzienlijke
omzetdaling veroorzaakt. Binnen het centrum zijn adequate maatregelen genomen,
zoals eenrichtingsverkeer en desinfectiemiddelen.

www.maitreya.nl/nl.anbi

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

1.062.947

Financiële vaste activa

€

285

€

1.063.232

+

Voorraden

€

50.711

€

34.596

Vorderingen &
overlopende activa

€

14.234

€

6.077

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

1.185.437

€

1

€

1.185.438

388.931

€

+

148.952

+
€

453.876

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

1.517.108

Continuïteitsreserve

€

100.000

€

65.931

Bestemmingsreserve

€

902.425

€

329.786

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€
€

+

395.717

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

417.000

€

841.919

Kortlopende schulden

€

97.683

€

137.427

Totaal

€

1.517.108

€

1.375.063

+
€

+
€

1.002.425

189.625

+
€

31-12-2021

€

€

€

Totaal

+

Passiva

1.375.063

+

+

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.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

122.391

+

€
€

0

208.185

+
0

€
€

125.657

+

€
€

125.657

50.788

+
50.788

€
€

680.973

60.436

+

+

€

929.021

€

319.409

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

47.889

€

52.485

Verstrekte subsidies & giften

€

10.000

€

10.000

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

7.748

€

7.584

Personeelskosten

€

19.124

€

25.166

Huisvestingskosten

€

36.627

€

61.777

Afschrijvingen

€

75.694

€

73.087

Financiële lasten

€

42.650

€

43.900

Overige lasten

€

20.832

€

26.521

Som van de lasten

€

260.564

€

300.520

Saldo van baten en lasten

€

668.457

€

18.889

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

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.

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

Open

