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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 2019
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. Daarnaast is er een beleidsplan voor de periode 2018-2020 met als
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. 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 2018
De nieuwe software voor de financiële administratie en de ledenadministratie is nu geheel ingevoerd en er
worden kwartaalrapportages gemaakt. Het blijkt in de praktijk een krachtig managementinstrument. Het
bestuur heeft de begroting voor 2018 goedgekeurd.
Uit de jaarcijfers 2017 is duidelijk geworden dat het netto resultaat van de vestiging Amsterdam op orde is
door aanhoudende extra donaties. Op basis van het opgestelde businessplan is besloten om de huur van de
Tilanusstraat te verlengen tot 1 juli 2020.
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De vestiging Loenen had in 2017 sterk verlies had geleden vanwege het plotselinge vertrek van een Geshe
om gezondheidsredenen. Dit is in 2018 aangepakt met incidentele leraren, het bezoek van Alan Wallace
met twee retraites en de organisatie van een lang gezamenlijk weekend met Islamitische Soefi’s en
Boeddhisten rond een thema. Het is de bedoeling deze laatste activiteit jaarlijks te laten plaatsvinden.
In 2018 is de bezetting van de financiële afdeling in twee fasen met twee dagdelen verhoogd. Per 1 januari
2019 zijn daar nog eens twee dagdelen aan toegevoegd.
Financiële verantwoording
Met betrekking tot de cijfers over 2018 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 2018 en het resultaat over 2018 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 WW.
De vergelijkende cijfers over 2017 waren in dezelfde bewoordingen beoordeeld.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
2018
€

2017
€

Opbrengsten
Opbrengst cursussen, meditaties en retraites
Donaties en lidmaatschappen
Overige baten
Ontvangen rente per saldo

178.531
62.469
4.840
76
245.916

136.698
65.058
4.441
411
206.608

63.110
17.420
107.664
15.859
8.064
3.081
12.514
1.394
1.859
230.965

54.580
31.910
125.155
16.367
14.648
3.061
13.953
1.288
3.100
264.062

14.951

-57.454

Kosten
Directe cursuskosten
Uitgaven Geshes
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Autokosten
Verkoopkosten
Rente en bankkosten
Afschrijving inventaris

Netto resultaat
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