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A.  Activiteiten 2021 
1. Meditatiecursussen:. 

• Tiendaagse Vipassanacursus in Een-West, op 5-15 Februari (alleen online) en 5 
tm15 November 2021(hybride) .  

PM De november cursus in Een-West vond plaats met beperkte deelname 
en handhaving van Covid-19 restricties (hybride = ook met online-
deelname). 

• Meditatiezondagen online op 28 maart, 20 juni. 
 

2. Groepsreizen naar meditatiecursussen in IMC Heddington, Engeland: 
geen . 
 

3. Groepsmeditaties:  

• Online. Elke dinsdag avond en maandag en donderdagochtend  
 

4. Vergaderingen: 

• Online op 20 juni 4 september en 13 december, aangevuld met overleg (ook 
telefonisch) en vastlegging van besluiten per e-mail; het jaarverslag is 
vastgesteld in juni met decharge van de penningmeester. 

  
5. Andere zaken: 

• Om te voldoen aan de nieuwe WBTR-wet voor o.a. stichtingen zijn de statuten 
doorgenomen en de nodige extra afspraken waaraan het bestuur hoort te 
voldoen geformuleerd. Ze zijn voor 1 juli met het bestuur besproken en door het 
voltallige bestuur goedgekeurd. Bestuursleden kunnen de definitieve versie (en 
de notulen van de bestuursvergaderingen) blijven inzien in de dropbox folder .  

• De vertaling van de Engelse Dhammalezingen (het boek Knowing Anicca and 
the Way to Nibbāna) is gereed gekomen en zal spoedig worden gedrukt met 
financiëring (een gift) door een sponsor. 

• De website wordt regelmatig bijgewerkt, alle activiteiten worden daar 
aangekondigd; het adres is: www.ubakhin.nl en via een link ook ww.ubakhin.net  

• Om aan de eisen die de belastingdienst stelt i.v.m. behoud van de ANBI-status 
zijn o.a. het financieel jaarverslag en activiteitenverslag op tijd op de website 
geplaatst.  

• We zijn lid van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) 

• Nieuwsbrief (= nieuwsmail) is enkele keren rondgestuurd (aan- en afmelding 
daarvoor kan iedereen zelf via de website regelen). 

• Het secretariaat heeft de vragen om informatie beantwoord, de correspondentie 
verzorgd en de administratie voor en van alle plannen en activiteiten. Eveneens 
de communicatie met IMC-UK. 

 
 
 

http://www.ubakhin.nl/
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A.    Financieel verslag 2021 

 
 
Balans 31-12-2021: 
 
In kas 30,00  Balans 31-12-2020 22.704,41 
ING *******92 7.449,06  Deficit in 2021 2.242,63 
ASN *******84  
 

12.982,72    
 20.461,78    20.461,78 
     
     
     
     
 
 
Inkomsten 2021          Uitgaven 2021 
 
Cursus bijdragen Een-W  9.735,00  Cursus*2 huur Een-W. 10.000,00 
Cursusbijdragen UK 0,00  Cursus *3 eten Een-W. 2.314,14 
Zondagen online  255,00  Kantoorartikelen+internet 211,53 
Tiendaagse online  1.173,81  Abonnement Zoom *4 307,47 
   Lidmaatschap BUN*5      125,00 
Algemene giften*0       4.163,53  Giften UK 4.513,98 
Giften SSF *1          600,00  Gift tgv Sayadaw U Th.      606,30 

Boeken 90,00  Boeken 0,00 

Rente ING+ASN     0,07  Rente+bankkosten 181,62     

 16.017,41    18.260,04       
     
     
     
 
Balans (deficit) 2021:    €  2.242,63 
 
*0 incl.giften wijlen Sayadaw U Thundara 
*1 SSF = Studenten Steun Fonds 
*2  huur = huur cursuslocatie 
*3   eten = maaltijden van cursusdeelnemers 
*4   inclusief abonnementskosten voor 2022 
*5  BUN = Boeddhistische Unie; lidmaatschap 

 
 
 
 
 
 


