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ANBI gegevens 2017 

Kerkgenootschap Maitreya Instituut 

 

Naam van de instelling:  

Kerkgenootschap Maitreya Instituut 

 

RSIN: 821558481 

 

Post- of bezoekadres:  

Hoofdweg 109, 7371GE Loenen (Gld), tel 055 5050908 

Tilanusstraat 8a, 1091BH Amsterdam, tel 020 4280842  

(Emst: Heemhoeveweg 2, 8166HA Emst) 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2018. 

 

Bestuurlijk niveau. 

Het bestuur heeft in 2015 een beleidsnotitie voor de periode 2015-2019 goedgekeurd. 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. In 2017 heeft het bestuur 

beleidsdagen georganiseerd met als doel om na te denken over de toekomst van het Kerkgenootschap. Dit heeft 

geresulteerd in een beleidsplan voor de periode 2018-2020 met als nieuw speerpunt “FPMT identiteit en Dharma”. 

 

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.  

 

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 2017. 

In 2017 zijn de financiële administratie en de ledenadministratie overgezet naar een nieuw systeem. De doelstelling om 

de kwaliteit van de administratie te verbeteren is hierdoor gehaald. Met dit systeem is het vanaf 2018 mogelijk om 

kwartaalrapportages te maken waardoor het bestuur over een krachtig managementinstrument beschikt. Het bestuur 

heeft de begroting voor 2017 goedgekeurd. Uit de jaarcijfers 2015 is duidelijk geworden dat de kosten van de vestiging 

Amsterdam te hoog zijn voor de donaties die jaarlijks worden ontvangen en dat de Stichting is niet meer in staat om dit 

tekort aan te zuiveren. Het bestuur heeft daarom een business plan voor deze vestiging op laten stellen. Naar aanleiding 

hiervan is besloten om de huur van de Tilanusstraat te verlengen tot 1 juli 2019 en er vindt er nader onderzoek plaats 

naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Als gevolg van een interne reorganisatie, de toenemende werklast en het 

ambitieuze beleidsplan, is het bestuur uitgebreid met twee personen.  

In januari bracht Lama Ösel een onverwacht bezoek aan Nederland en gaf een lezing in Amsterdam voor ruim 100 

belangstellenden. De volgende dag had hij een inspirerend gesprek met de staf en een aantal leden van het MI in 

Loenen. Op personeelsgebied was 2017 een bewogen jaar. Eerw. Kaya Miner stopte om gezondheidsredenen na 18 jaar 

lesgeven en werd op 1 september opgevolgd door Eerw. Gendun. Geshe Nodrup keerde, geheel onverwacht, om 

gezondheidsredenen terug naar India en het is nog onduidelijk wanneer hij terugkeert. De vertaler Eerw. Pellha moest, 

eveneens om gezondheidsredenen, tijdelijk met haar werkzaamheden stoppen. Het studieprogramma 2017 werd daarom 

vanaf oktober aangepast. 
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Financiële verantwoording. 

 

Met betrekking tot de cijfers over 2017 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 2017 en het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 WW.  

De vergelijkende cijfers over 2016 waren in dezelfde bewoordingen beoordeeld. 

 

De jaarrekening 2017 heeft een gewijzigd model met een gewijzigde rubricering van een aantal kosten. Ten behoeve 

van het inzicht zijn de vergelijkende cijfers over 2016 op gelijke wijze aangepast. 

 

 

Staat van baten en lasten 2017    

 2017  2016 

          €           € 

Opbrengsten    

Opbrengst cursussen, meditaties en retraites 136.698  173.026 

Donaties en lidmaatschappen 65.058  64.262 

Overige baten 4.441  1.365 

Ontvangen rente per saldo 411  1.104 

 206.608  239.757 

    

    

Kosten    

Directe cursuskosten 56.379  64.799 

Uitgaven Geshes 31.910  21.516 

Personeelskosten 123.356  148.616 

Huisvestingskosten 16.367  13.174 

Algemene kosten 14.648  9.059 

Autokosten 3.061  3.169 

Verkoopkosten 13.953  14.354 

Rente en bankkosten 1.288  1.163 

Afschrijving inventaris 3.100  2.775 

 264.062  278.625 

    

Netto resultaat -57.454  -38.868 

 


