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ANBI gegevens 2018 
Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur 
 
Naam van de instelling:  
Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur 
Eveneens bekend als: Conferentiecentrum Bosoord, Maitreya Boekhandel en Maitreya Uitgeverij. 
 
RSIN: 006832994 
 
Post- of bezoekadres:  
Hoofdweg 109, 7371GE Loenen (Gld), tel 055 5050908 
 
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 
waarbij voldoende inkomsten worden gegenereerd om aan de doelstellingen van de Stichting te voldoen. 
Het bestuur  kiest daarom “kritisch financieel beheer” als hoofdlijn voor het beleid. De consequenties van 
dit beleid zijn o.a. dat de kwaliteit van de financiële administratie moet worden verbeterd en dat er voor 
genoemde periode een investeringsstop geldt voor de infrastructuur. In 2018 werkte het bestuur verder 
aan de uitvoering van het beleidsplan 2015-2019 en een beleidsplan voor de periode 2018-2020 met de 
speerpunten “Kwaliteit als basis voor een goed functionerende organisatie” en “Infrastructuur”.  
  
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. 
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn wil de Stichting ook in 2019 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 2019 diverse korte stagetrajecten met scholen uit de regio 
begeleiden.  
 
Functie en namen van de bestuurders.  
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit de volgende personen:  
Voorzitter:    vacant  
Secretaris:    Mevr. P.B. de Wijs-Koolkin   
Penningmeester:   vacant  
Overige bestuursleden:  Hr. M.F.R. Bertels, Hr. J.M.C. de Vries, Mevr. W.M.R. de Water  
    Mevr. S.J.E. Walraven, 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). 
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018. 
In 2017 is een nieuw systeem voor de financiële administratie opgezet dat per 1 januari 2018 in gebruik is 
genomen. 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 2018 goedgekeurd.  
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In 2018 zijn de kilgoten aan het pand vervangen en zijn er voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van 
het Maniwiel uit Emst. De vergunning is verleend en het Maniwiel is opgefrist. Het is de verwachting dat 
het Maniwiel in de loop van 2019 zal worden geplaatst. 
 
Per 1 augustus 2018 was er geen vaste bezetting meer van de uitgeverij, webshop en winkel. Hierdoor is de 
webshop Boeddhaboeken.nl in september van internet afgehaald. Het is de verwachting dat deze eind 
2019 dan wel begin 2020 weer terugkeert met een nieuwe look en koppeling met het nieuwe financiële 
systeem.  
 
De exploitatie van Bosoord verloopt naar wens. 
 
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 de 
stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur 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. 
 

BALANS 2018    
De balans per 31 december 2018 en 2017 zijn als volgt weer te 
geven:  

 2018  2017 

ACTIVA €  € 

Materiële vaste activa 1.289.289  1.308.791 

    

Vlottende activa    

- Voorraad 42.859  53.289 

- Vorderingen 4.394  11.568 

- Liquide middelen 145.030  134.158 

Totaal vlottende activa 192.283  199.015 

    

Totaal 1.481.572  1.507.806 

    

PASSIVA    

Bestemmingsreserves 368.466  576.742 

Stichtingskapitaal 65.931  65.931 

Stichtingsvermogen 434.397  642.673 

    

Langlopende schulden 852.757  859.156 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva  194.418  5.977 

    

Totaal 1.481.572  1.507.806 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018    

 2018  2017 

 €  € 

Brutomarge    

Omzet Bosoord 220.329  200.446 

Inkoop Bosoord -57.425  -49.303 

 162.904  151.143 

    

Omzet uitgeverij en webshop 26.333  39.530 

Inkoop uitgeverij en webshop -13.666  -27.164 

 12.667  12.366 

    

Kosten    

Personeelskosten -26.840  -18.954 

Huisvestingskosten -51.552  -50.659 

Verkoopkosten -4.321  -1.087 

Algemene kosten -25.374  -20.106 

Afwaardering voorraad -7.000  -6.600 

Afschrijvingen -66.216  -73.264 

Vrijval bestemmingsreserve verbouwing 56.412  52.440 

 -124.891  -118.230 

    

Bedrijfsresultaat 50.680  45.279 

    

Financiële baten en lasten    

Rente baten 13  56 

Rente lasten -46.500  -45.500 

 -46.487  -45.444 

    

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 4.193  -165 

    

Bijzonder  baten en lasten 55.158  55.567 

Resultaat voor belastingen 59.351  55.402 

Belasting over resultaat 
                    

-   

                    
-  

Resultaat na belastingen 59.351  55.402 

 

 


