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ACTIVITEITEN IN 2018
De kernactiviteit van Sangha Metta is het organiseren en begeleiden van meerdaagse retraites ter
beoefening van Vipassana meditatie in de Theravada traditie. Daarnaast worden studiedagen
georganiseerd om bepaalde dhamma teksten te bespreken en uit te diepen. In 2018 is de Satipattana
sutta aan de orde geweest. Voor deze studiedagen welke op verschillende plaatsen in het land
worden voorbereid bestaat grote belangstelling.
De retraites 2018 zijn wederom overwegend goed bezocht. Het betreft net als de laatste jaren
voornamelijk kortere retraites van ca een week, maar de mogelijkheid bestaat een aantal weken
achtereen te komen zitten. Zoals de laatste tijd gebruikelijk betrof het retraites gericht op een
bepaald thema bijvoorbeeld Metta of groep bijvoorbeeld ouderen en vrouwen. Nieuw was in dit
verband de dagen/ retraites over diversiteit (zwart/wit), LHBTI
(lesbisch/homoseksueel/biseksueel/transgender/interseksueel) en interreligie (katholiek, protestant,
joods, moslim, hindoe, boeddhist). Deze bijeenkomsten werden door de deelnemers als zeer
bijzonder en verrijkend ervaren; vandaar dat deze ook in 2019 zullen plaatsvinden.
De begeleiding vond plaats door de aan Sangha Metta verbonden leraren te weten Jotika Hermsen,
Henk van Voorst, Inez Roelofs, Peter Baert, Nynke Humalda en Simin Abravesh met assistentie van
Michael Verlouw en door buitenlandse leraren Shaila Catherine uit de VS, sister Viranani uit
Myanmar en brother Dassana uit Maleisië. Soms werden gastsprekers uitgenodigd bv Lida van de
Broek bij het thema diversiteit en Sietse Visser (interreligie).
Nog steeds bestaat de mogelijkheid tot doorgaande retraites op individuele basis in aansluiting op de
reguliere retraiteblokken met gebruikmaking van de blokhutten op het ITC terrein. Hiervan is in 2018
incidenteel gebruik gemaakt. Het gebruik van de blokhutten wordt in elk geval als positief ervaren en
is een verrijking in het aanbod van mogelijkheden om een langere tijd, bv. 3 maanden achter elkaar
te kunnen mediteren.
Het organiseren en managen van de retraites geschiedt allemaal door vrijwilligers. Het is iedere keer
een behoorlijke klus om voldoende mensen paraat te hebben. Soms moet er wat geïmproviseerd
worden maar het lukt toch steeds weer. De ervaring is dat iedereen met vreugde en tevredenheid
terugkijkt op haar/zijn retraite tijd bij Sangha Metta in de prachtige omgeving van Naarden. Veel
dank gaat uit naar al die vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet om het voor anderen
mogelijk te maken de retraites bij te wonen en die alle taken en klussen binnen Sangha Metta
hebben uitgevoerd.

ORGANISATIE EN SUPPORT
Begin 2018 is Pauline Breedveld teruggetreden als part time secretaris wegens tijdgebrek. Mona
Carels die al part time secretaris was heeft alle secretariaatstaken op zich genomen.
Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld:

Helma Ton, voorzitter
Jotika Hermsen, vice-voorzitter
Mona Carels, secretaris
Frans Meijer, penningmeester
Het bestuur vergaderde maandelijks via een online verbinding.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voor de begeleiding van retraites en studiedagen ontvangen de leraren geen vergoeding.
Gebruikelijk is dat de deelnemers een vrijwillige bijdrage geven.
Het was de bedoeling de Raad van Sangha Metta bestaande uit het bestuur, de leraren en
vertegenwoordigers van de diverse ondersteunende geledingen ieder kwartaal bijeen te hebben. Dat
is niet altijd gelukt wegens volle agenda’s. De Raadsbijeenkomst die het najaar heeft plaatsgevonden
was van groot belang wegens het besluit over het dana principe (zie hieronder).
De voltallige vrijwilligersbijeenkomst is volgens plan tweemaal doorgaan; eenmaal in combinatie
met de Vesak viering. Helaas kan dat dit jaar geen doorgang vinden wegens ruimte gebrek.
Het proces rond de verdere professionalisering van Sangha Metta, opgestart in 2017 kon het
afgelopen jaar wegens tijdsgebrek niet in het noodzakelijke tempo voortgezet worden. Hier ligt nog
een uitdaging voor het bestuur en de Raad voor 2019.
Veel energie is gestoken in het vernieuwen van de website. Hier zijn goede stappen gezet, maar de
nieuwe website is nog niet online. Naar verwachting kan dit in de loop van 2019 afgerond worden.
Daarmee zal ook de retraite administratie vereenvoudigd kunnen worden.

DANA PRINCIPE
Op voorstel van de Raad is besloten met ingang van 2019 bij wijze van experiment voor een periode
van 2 jaar geheel over te gaan op het dana principe voor de betaling van retraites. Dana
(vrijgevigheid) is een belangrijk boeddhistisch beginsel. Dit houdt in dat de deelnemers aan een
retraite of studiedag zelf bepalen welk bedrag ze overhebben om aan een retraite deel te nemen.
De onderliggende gedachte is dat wij als mensen bij elkaar horen en voor elkaar zorgen. Dat de
dhamma onbetaalbaar is, vanuit het hart gegeven wordt en in het hart ontvangen.
In Thailand en Birma is dana een van de belangrijkste kwaliteiten. Al heel jong, leren kleine kinderen
om hun vuistje te openen om iets in de bedelnap van de monnik te leggen. Zo begint de dana
economie in het hart van een menselijk wezentje. Zo wordt ook de kiem gelegd voor een leven
vanuit ‘omzien naar elkaar.’
Aangezien de accommodatie huur en de cateringkosten gewoon moeten worden voldaan zou dit het
risico kunnen inhouden dat er onvoldoende wordt gegeven om uit de kosten komen. Mocht dit het
geval zijn zal hiervoor de algemene reserve worden aangewend. Via de website en de Nieuwsbrief
zijn belangstellenden geïnformeerd. Tevens is in de boeddhistische pers aandacht geweest voor deze
ontwikkeling.

HUISVESTING

In vorig jaarverslag is gesproken over de plannen tot een langjarig huurcontract met het
Internationaal Theosofisch Centrum in het kader van de nieuwbouw van het gebouw Arundale.
Arundale is inmiddels gesloopt en de nieuwbouw onder de naam Lotus is gestart. Dit zal qua comfort
een aanzienlijke verbetering geven o.a dat alle kamers over een eigen badcel zullen beschikken.
Uiteraard hangt hieraan een prijskaartje in de vorm van hogere huur.
Door gebruik van andere faciliteiten op het ITC terrein konden de retraites als gepland doorgang
vinden. Bij de kerstretraite was het gebouw Arundale al niet meer beschikbaar en moest men even
wennen aan de tijdelijke accomodaties in de Besanthall maar dat is allemaal goed verlopen.
Sangha Metta is nauw betrokken geweest bij de nieuwbouwplannen. Er zijn ook op verzoek van
Sangha Metta een aantal aanpassingen gedaan. De hiermee gepaard gaande meerkosten zijn door
Sangha Metta vergoed via een eenmalige bijdrage van 75.000 euro. De reserve huisvesting is daaraan
besteed.

EXPLOITATIERESULTAAT
De jaarcijfers van Sangha Metta zijn gebaseerd op het kasstelsel. De inkomsten en uitgaven worden
vastgelegd in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Net als andere jaren ontstaat een wat vertekend
beeld van onze financiële positie omdat bepaalde inkomsten van een bepaald jaar betrekking kunnen
hebben op retraites die in een volgend jaar gaan plaatsvinden. Anderzijds zijn er accommodatie- en
catering kosten betrekking hebbend op een bepaald jaar die in het volgende jaar worden
gefactureerd en betaald.
De grootste inkomsten post van bijna 150.000 euro bestaat uit bijdragen retraites. Deze bijdragen
worden in de regel per bank betaald voorafgaande aan de retraite en waren in 2018 nog gebaseerd
op de kostprijs van retraites in de vorm van accommodatie huur, catering en overhead nl 53 euro per
persoon per dag. De retraiteprijs is in 2018 niet verhoogd en behoort tot de laagste in Nederland.
Zoals eerder vermeld wordt dit kostprijs principe in 2019 losgelaten en vervangen door het dana
beginsel. Daarmee komt ook de bestaande kortingsregeling bestemd voor mensen met weinig
inkomen, te vervallen.
Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de vrijwillige bijdragen in totaal 25.200 euro. Deze
kunnen zowel geoormerkt zijn d.w.z. voor een bepaald doel als niet geoormerkt. Geoormerkte dana
(6700 euro) is in de regel bestemd voor de projecten in India en Myanmar. De niet geoormerkte dana
(18.500 euro) heeft geen specifieke bestemming en komt ten goede aan de exploitatie.
De uitgaven bestaan in hoofdzaak uit accommodatie huur en cateringkosten. Deze zijn gerelateerd
aan het aantal retraitedeelnemers. Verder zijn in het verslagjaar nieuwe meditatiekussens
aangeschaft. Vanwege de kosten van de website waren de overheadkosten in 2018 veel hoger dan in
2017.
De kascommissie heeft haar bevindingen aan het bestuur gerapporteerd en de administratie in orde
bevonden. Daarmee is de penningmeester gedechargeerd.

VERMOGENSPOSITIE
Het vermogen van de Stichting is in 2018 met 87.000 euro afgenomen voornamelijk als gevolg van de
bijdrage van 75.000 euro in de nieuwbouw van gebouw Lotus. Tevens zijn enige uitgaven gedaan ten
laste van de reserve studiefonds en is het verlies over 2018 (6.800 euro) in mindering gebracht op
het eigen vermogen.

De reserve voor huisvesting is besteed en daarmee komen te vervallen. Deze reserve bedroeg 50.000
euro en was dus onvoldoende om de gehele bijdrage uit te bekostigen. Het overige bedrag van
25.000 euro is uit de algemene reserve gekomen. Op het studiefonds is een beroep gedaan tot een
bedrag van 5.400 euro. Gezien de verplichtingen die zijn aangegaan zal het beslag op dit fonds in
2019 tenminste 10.000 euro bedragen.
Het totale vermogen bedroeg eind 2018 353.514 euro. Dit wordt aangehouden op spaarrekeningen
bij aan aantal verschillende financiële instellingen, welke vallen onder de garantieregeling.

ANBI STATUS
Sangha Metta heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit geeft fiscale
voordelen zowel een de Stichting (vermindering erfbelasting) als aan de kant van donateurs in de
vorm van aftrekbare giften. Eind 2018 heeft de Belastingdienst een onderzoek ingesteld of Sangha
Metta aan de voorwaarden voldoet. Hoewel het betreffende onderzoeksrapport nog niet
beschikbaar is, is ons mondeling medegedeeld dat de ANBI status gehandhaafd zal blijven.

HEILZAME ACTIES
Na het beëindigen van het Warm Hart project steunt Sangha Metta nog twee projecten: het
Mahabodhi Meditation Centre van eerw. Sanghasena in Ladakh, India en het opleidingsproject voor
nonnen van Daw Agga in Myanmar.
De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is
verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

Mahabodhi Residential School: Students starting the day with prayer and meditation

.Daw Aggayani met enkele sisters in Myanmar.

In 2018 is in totaal 6700 euro ontvangen als geoormerkte giften ten behoeve van deze projecten. Aan
de organisaties is ruim 15.000 euro overgemaakt. Hierin was opgenomen enkele bedragen die in
2017 zijn ontvangen en daarnaast heeft Sangha Metta uit eigen middelen bijdragen verstrekt.
Op de website is over de projecten meer informatie te vinden.

VOORUITZICHTEN VOOR 2019
Voor 2019 is wederom een gevarieerd en boeiend programma aan retraites en studiedagen tot stand
gekomen. Vanwege de komst van enkele buitenlandse leraren m.n. sister Viranani, Sheila Catherine
brother Dassana en Patrick Auclair verwachten wij veel belangstelling uit binnen- en buitenland.
We zullen het toepassen van het dana principe met veel belangstelling gaan monitoren..
Verder verwachten we de in gebruikname van het gebouw Lotus.
Al met al een interessant jaar dat we met veel vertrouwen tegemoet zien mede dank zij de steun van
al onze vrijwilligers.

