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ACTIVITEITEN IN 2019

Het verslagjaar 2019 was voor Sangha Metta in meer dan één opzicht een spannend jaar. Wij waren
heel benieuwd hoe het experiment met het toepassen van het dana principe op al onze retraites zou
uitpakken. Het besluit daartoe is eind 2018 genomen en we hebben veel aandacht moeten besteden
aan de communicatie hierover met de yogis. Dat is in hoofdzaak via de website en de nieuwsbrief
gegaan. Dit experiment is voor een periode van 2 jaar. Dana (vrijgevigheid) is een belangrijk
boeddhistisch beginsel en houdt wat betreft de retraites 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 oosterse landen 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 en wordt ook de kiem gelegd voor een leven vanuit ‘omzien naar elkaar.’ Echter
in het westen kennen wij die traditie niet. 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. Tot dusver is daarvan niet gebleken en is voldoende gedoneerd om
de kosten te dekken.
Ook tijdens de retraites is veel aandacht besteed aan het dana principe. Na een wat onwennige start
in het eerste kwartaal 2019 is het verder goed ontvangen en serieus toegepast. Natuurlijk kwam de
vraag op hoeveel moeten wij nu geven? Wat zijn jullie kosten? Vandaar dat we aangegeven hebben
dat een retraitedag in Naarden ons ca 65 euro per persoon kost. Dat is dan exclusief de kosten voor
de begeleiding door de leraren.

De financiële resultaten over 2019 stemmen tot tevredenheid, maar het is nog te vroeg om al
conclusies te trekken voor het vervolg. Immers de proefperiode van twee jaar loopt eerst eind dit
jaar af.
In de zomerretraites is met name het punt van dana voor leraren nadrukkelijk aan de orde gekomen.
Het is velen niet voldoende duidelijk dat dana voor de leraren niet gezien moet worden als een
aardigheidje maar dat het voor een aantal leraren ook een middel van bestaan is. Over dit punt valt
veel te zeggen en de opvattingen over wat een redelijk bedrag voor onderricht zou moeten zijn, zijn
nog niet uitgekristalliseerd. Aangenomen mag worden dat de discussie hierover dit jaar voortgezet
zal worden.
De website is ook in 2019 vernieuwd en dat heeft ons veel hoofdbrekens gekost. Onvoldoende
hebben we ons gerealiseerd dat het dana beginsel van grote invloed was op de werkzaamheden aan
de website. De betalingen vielen immers weg en daarom moest wat dat betreft een andere weg
worden ingeslagen met extra kosten en vertraging van oplevering van dien.
Daarbij kwam dat de oplevering van de nieuwbouw op het ITC terrein vertraging opliep waardoor
van iedereen deelnemers, ITC en Sangha Metta vrijwilligers, koks en anderen veel geïmproviseerd

moest worden om alles normaal doorgang te laten vinden. Dit speelde ook tijdens de zeer drukke
retraite van Shaila Catherine in de zomerperiode. Wij ondervonden veel support van de ITC staf en
daarvoor past onze grote dank.

In november 2019 vond de ingebruikname van de nieuwbouw, Lotus genaamd plaats.
Een felicitatie voor het ITC is bijzonder op zijn plaats. Sangha Metta als hoofdgebruiker en mede
financier is ook zeer content met het nieuwe gebouw. Het is een verrijking voor de beoefening. Onze
koks zijn blij met de ruime nieuwe keuken, voorzien van alle noodzakelijk geachte apparatuur.
Veel ontwikkelingen kwamen dus tegelijkertijd en terugkijkend moeten we stellen dat het ondanks
alles goed is verlopen. Daarvoor gaat onze grote dank uit naar allen die hebben medegewerkt.
De kernactiviteit van Sangha Metta blijft 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 2019 is zijn de
Paramis aan de orde geweest. Voor deze studiedagen welke op verschillende plaatsen in het land
werden voorbereid bestaat grote belangstelling. Voor 2021 staan de volgende studiedagen op het
programma.
De retraites 2019 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 waren er naast Vipassana retraites ook
retraites gericht op een bepaald thema bijvoorbeeld Metta of groep bijvoorbeeld ouderen en
vrouwen. Deze hebben zich – net als Inside Dialogue – een vaste plaats in het aanbod verworven.
Tevens is besloten de retraites over diversiteit (zwart/wit), LHBTI en interreligie (katholiek,
protestant, joods, moslim, hindoe, boeddhist) welke door de deelnemers als zeer bijzonder en
verrijkend zijn ervaren in 2019. Besloten is deze ook in 2020 voort te zetten.
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. Verder zal Michael
Verlouw in 2020 als leraar worden bevestigd. Wij verwelkomen hem van harte. Als buitenlandse
leraren hebben Shaila Catherine uit de VS, sister Viranani uit Myanmar, brother Dassana uit Maleisië
en Pascal Auclair uit Canada retraites begeleid.
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 2019
incidenteel gebruik gemaakt. Sangha Metta hecht eraan dat deze mogelijkheid aan yogi’s wordt
geboden. Voor de deelnemers is het een bijzondere ervaring waarvoor men anders naar het
buitenland moet. De begeleiding vindt plaats per telefoon.
Het organiseren en managen van de retraites geschiedt allemaal door vrijwilligers. Het is iedere keer
een behoorlijke klus om voldoende mensen paraat te hebben. Vooral in 2019 moest er heel wat

geïmproviseerd worden maar het is steeds weer gelukt. 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
In het bestuur waren geen mutaties en was 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.
Begeleiding
Voor de begeleiding van retraites en studiedagen ontvangen de leraren geen vergoeding.
Gebruikelijk is dat de deelnemers een vrijwillige bijdrage (de eerder genoemde leraren dana) geven.
We kennen binnen Sangha Metta een Raad bestaande uit het bestuur, leraren en
vertegenwoordigers van de diverse ondersteunende geledingen. Deze komt minimaal 2 x per jaar
bijeen.
De voltallige vrijwilligersbijeenkomst heeft in het najaar plaatsgevonden. Gelukkig konden de
vacatures bij belangrijke onderdelen zoals de retraite administratie en het website beheer vervuld
worden. Daarmee zijn we erg gelukkig.
Gezien het groot aantal uitdagingen en ontwikkelingen blijft het belangrijk de slag naar verdere
professionalisering voort te zetten.
Na een langdurig en vrij moeizaam proces en tegen behoorlijke extra kosten is nieuwe website is in
het najaar online gekomen. In 2020 zullen nog een aantal verbeteringen worden doorgevoerd o.a
door het plaatsen van foto’s, video- en audiobestanden. Daarin zullen worden meegenomen het
stroomlijnen van de retraite administratie die nog steeds erg arbeidsintensief is.

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 inkomsten in 2019 betrekking hebben op retraites die in
2020 zullen plaatsvinden. In 2019 betrof dit een bedrag van bijna 6000 euro. Anderzijds zijn er

accommodatie- en catering kosten betrekking hebbend op bv 2019 die in 2020 worden gefactureerd
en betaald.
Het exploitatie resultaat bedroeg ruim 24.000 positief en was boven verwachting door het
toegenomen aantal deelnemende yogis en de gegeven dana. Dit bedrag is toegevoegd aan de
algemene reserve.
De grootste inkomsten post ruim 200.000 euro heeft betrekking op dana voor de retraites. Hierbij
springt de dana in de zomerperiode met ruim 50.000 euro eruit. De dana wordt overwegend per
bank of pin betaald voorafgaande aan de retraite maar in toenemende mate ook na afloop van een
retraite. Op verzoek heeft Sangha Metta medegedeeld dat de kostprijs van een retraite voor verblijf,
maaltijden, overige kosten en overhead ca 65 euro per dag bedraagt. Afhankelijk van hun financiële
situatie zijn er deelnemers die meer, maar ook die minder kunnen afdragen.
Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de vrijwillige bijdragen in totaal 15.200 euro. Deze
kunnen zowel geoormerkt zijn d.w.z. voor een bepaald doel als niet geoormerkt. Geoormerkte dana
(8.400 euro) is in de regel bestemd voor de heilzame activiteiten in India en Myanmar. In 2019 is
toegevoegd de bijdrage aan de Abidhamma Verein in Duitsland waaraan sister Aganyani ie
verbonden. De niet geoormerkte dana (6800 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. Een grote post (8.000 euro) betreft de kosten van de website. Er
zullen ook in 2020 nog kosten zijn voor het aantrekkelijk maken van de website d.m.v. foto’s, films en
geluidsbestanden.
De kascommissie heeft haar bevindingen aan het bestuur gerapporteerd en de administratie in orde
bevonden. Daarmee is de penningmeester gedechargeerd.

HEILZAME ACTIES
In 2019 werd nieuw opgevoerd een bijdrage aan de Abidhamma Verein. Verder worden gesteund het
Mahabodhi Meditation Centre van eerw. Sanghasena in Ladakh, India en het opleidingsproject voor
nonnen van Daw Agga in Myanmar.

VERMOGENSPOSITIE
Het vermogen van de Stichting is ultimo 2019 per saldo 12.571 euro toegenomen als gevolg van de
toegevoegde exploitatieresultaat ad 24.000 euro. Er zijn uitgaven gedaan ten laste van het
studiefonds ad 11.462 euro. Dit betrof bijdragen voor deelname van leraren aan enkele retraites.
Ook in 2020 zullen er onttrekkingen aan dit fonds zijn vanwege aangegane verplichtingen.
Binnen Sangha Metta is een projectgroep opgestart om het bestuur te adviseren over de aanwending
van ons vermogen in de vorm van huisvesting, heilzame projecten ed. Wij verwachten dat in de loop
van dit jaar conclusies kunnen worden getrokken. Rekening dient te worden gehouden met de
onzekerheden rond het dana principe. We zullen het toepassen van het dana principe nauwgezet
blijven monitoren.
Het totale vermogen bedroeg eind 2019 het bedrag van 366.084 euro. Dit wordt aangehouden op
spaarrekeningen bij aan aantal verschillende financiële instellingen in Nederland, 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. Het onderzoeksrapport is nog niet beschikbaar.

VOORUITZICHTEN VOOR 2020
Voor 2020 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, brother Dassana
en Rae Houseman verwachten wij weer veel de belangstelling uit binnen- en buitenland.
Al met al een interessant jaar dat we met veel vertrouwen tegemoet zien mede dank zij de steun van
al onze vrijwilligers.

