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STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR


de naam van de instelling
Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur
Ook bekend als: Conferentiecentrum Bosoord, Maitreya Boekhandel en Maitreya Uitgeverij



het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal
nummer en overige nummers
RSIN/fiscaal nummer: 0068 329 94 / BTW nummer: NL 0068 329 94 B 01
Handelsregister Oost Nederland nummer: 41200578



het post- of bezoekadres van de instelling
Hoofdweg 109, 7371GE Loenen (Gld), tel 055 5050908
Adres vestiging Emst (geen activiteiten): Heemhoeveweg 2, 8166HA Emst



een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
1 Visie – wat we zijn, onze ambities en kernwaarden
1.1 Intern
Het Maitreya Instituut brengt mensen in contact met de authentieke en toch
tijdloze leer van Boeddha. Hierdoor worden ze de mogelijkheid geboden meer
over zichzelf en de wereld om hen heen te begrijpen en het beste uit zichzelf te
halen, wat kan leiden tot een permanente staat van geluk voor zich zelf en
anderen.
De ambitie van het Maitreya Instituut is:
1. een bijdrage te leveren aan een wereld met compassie voor elkaar en waar men
gelukkig is,
2. en het Mahayana boeddhisme, volgens de traditie van Je Tsong Khapa, en haar
gedachtengoed accuraat en, waar mogelijk, laagdrempelig beschikbaar te stellen
voor iedereen, zoals uitgedragen door Lama Thubten Yeshe en Lama Zopa
Rinpoche.
Dit doet zij door het verbinden van bovenstaande authentiek boeddhistische
bronnen met het eigentijds denken en de eigentijdse aanpak.
1.2 Extern
Het Maitreya Instituut brengt mensen in contact met de dingen die er toe doen en
biedt ze de mogelijkheid het beste te halen uit zichzelf en uit ieder moment, altijd
en overal.
Onze leraren, staf en vrijwilligers werken op basis van een warm hart en een
heldere geest.
De kern van onze missie blijft hetzelfde. De manier waarop we dit communiceren
kan verschillen per doelgroep.

2 Missie - hoe we dit realiseren, de opdracht aan onszelf
2.1 Wie
De missie van het Maitreya Instituut is het boeddhisme toegankelijk maken voor
individuen en de gehele maatschappij.
2.2 Wat
Het Maitreya Instituut stelt zich ten doel de studie, het behoud en de overdracht
van het boeddhisme in Nederland te bevorderen.
2.3 Hoe
Het Maitreya Instituut realiseert dit door:
1. Het aanbieden van cursussen en retraites.
2. Het vastleggen, verzamelen, onderhouden en beschikbaar stellen van
boeddhistische transcripten, teksten en literatuur van de Mahayana traditie.
3. Het geven van gerichte informatie m.b.t. onderwerpen gerelateerd aan het
Mahayana boeddhisme.
4. Het faciliteren van iemands persoonlijke ontwikkeling volgens een boeddhistisch
raamwerk. D.w.z. wij faciliteren instrumenten om de verschillende vragen,
behoeften en problemen die in elke levensfase aan de orde komen te
onderzoeken, te bekijken en te bespreken vanuit een Boeddhistisch perspectief.
5. Stervensbegeleiding.
6. Poedja’s en lichtofferenden op aanvraag.
2.4 FPMT Mission Statement
The FPMT is an organization devoted to the transmission of the Mahayana
Buddhist tradition and values worldwide through teaching, meditation and
community service. We provide integrated education through which people’s
minds and hearts can be transformed into their highest potential for the benefit
of others, inspired by an attitude of universal responsibility. We are committed to
creating harmonious environments and helping all beings develop their full
potential of infinite wisdom and compassion. Our organization is based on the
Buddhist tradition of Lama Tsongkhapa of Tibet as taught to us by our founder,
the incomparably kind Lama Thubten Yeshe and our spiritual director, Lama
Thubten Zopa Rinpoche.
3 Leidende Principes – waar we ons door laten leiden
De volgende leidende principes worden binnen het Maitreya Instituut
gehanteerd:
1. Integriteit – “Breng je woorden in de praktijk.” Het Maitreya Instituut en haar
medewerkers heeft een voorbeeldfunctie naar haar huidige en toekomstige leden,
maar ook voor studenten en mensen buiten het Maitreya Instituut. Als
medewerkers van het Maitreya Instituut, vertegenwoordigen we de leraren, en
de leer van de Boeddha.
2. Begin bij jezelf – begin dicht bij huis. Goed voorbeeld doet goed volgen.
3. Realiteitszin – met beide voeten op de grond.
4. Ik sta klaar voor anderen – Live with Compassion.
5. Ethische gedragscode.
6. Veilige thuishaven.

7. Think Different – “als je denkt wat je altijd hebt gedacht, zul je krijgen wat je
altijd hebt gekregen.” Het boeddhisme staat voor “think different – act different.”
Onze leidende principes zijn bepalend hoe we denken en hoe we handelen. Dit
leidt tot onze relatie met anderen. Samen werken we aan onze zoektocht naar
hoe we ons leven betekenis kunnen geven.
Dit ‘raamwerk’ – de 16 richtlijnen – leidt in de praktijk tot praktiseren van:
• bescheidenheid, geduld, tevredenheid en vreugde.
• vriendelijkheid, eerlijkheid, vrijgevigheid en juist spreken.
• respect, vergevingsgezindheid, dankbaarheid en trouw.
• aspiratie, principes, dienstbaarheid en moed.
4 Resultaten – wat we verwachten
De volgende resultaten vinden wij van groot belang binnen het Maitreya
Instituut:
1. Persoonlijke groei faciliteren bij onszelf en bij anderen wat leidt tot meer geluk.
2. Open houding.
5 Kritieke Succes Factoren – waar we ons in onderscheiden
1. (Internationaal-) gekwalificeerde docenten en leraren van hoog niveau.
2. Kundige tolken.
3. Brugfunctie. De docenten kennen ook de westerse wereld en dus ook de
problemen daarin. D.w.z. de authentieke boeddhistische leer vertalen naar de
westerse levensstijl.
4. Gedegen studieprogramma. De studies zijn geplaatst in een duidelijk raamwerk
en hebben zelf een duidelijke structuur. De lesstof is authentiek. 5. Ethische gedragscode.
6. Gevoel: welkom!
7. Aangesloten bij de internationale organisatie FPMT.
8. Tibetaans Mahayana boeddhisme onder leiding van H.H. de Dalai Lama.
Websites: www.bosoord.nl , www.boeddhaboeken.nl
website kerkgenootschap: www.maitreya.nl


de hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2015

Bestuurlijk niveau
Het bestuur beraadt zich over het beleid voor de periode 2015-2019. Er is een beleidsnotitie in
ontwerp waarin “kritisch financieel beheer” als speerpunt wordt voorgesteld voor deze periode.
Het bestuur streeft ernaar om in 2015 de bedrijfsvoering te moderniseren. Het doel hiervan is
om binnen enkele jaren een optimale controle krijgen over de bedrijfsprocessen en de middelen
waarover de Stichting beschikt.
Directie niveau
Het hoofdthema in dit beleid is het op een economische en milieubewuste wijze exploiteren van
Conferentiecentrum Bosoord, waarbij de klanttevredenheid van de gasten centraal staat.

Organisatorisch moet de ontvangst van de leider van de FPMT, Kyabje Lama Zopa Rinpoche, die
in juni 2015 twee weken lesgeeft in Loenen, tot in de kleinste details worden voorbereid. Dit
vereist de oprichting een tijdelijke (werk) organisatie met een groot aantal vrijwilligers. Om een
zo groot mogelijk aantal van het geschatte aantal deelnemers (450) te kunnen accommoderen,
moet in 2015 het renovatieproject van de 2e verdieping zijn afgerond, evenals de renovatie van
de toiletten in de lounge op de begane grond en verbouwing van de voormalige saunagelegenheid tot douche en toiletruimte. Dit vereist veel planning en coördinatie.
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn wil de Stichting ook in 2015 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 2015 diverse korte
stagetrajecten met scholen uit de regio begeleiden.


de functie en de namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat per 31 december 2014 uit de navolgende personen:
Voorzitter: de heer H. van der Putten
Secretaris: Mevr. P.B. de Wijs-Koolkin
Penningmeester: vacant
Overige bestuursleden: de heren M.F.R. Bertels, J.M.C. de Vries en mevrouw W. de Water



het beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting is eindverantwoordelijk voor het beleid voor beide centra (in
Amsterdam en Loenen). Het bestuur is naast het algemene financieel overzicht en het
toezicht op de wettelijke vereisten van de Stichting ook verantwoordelijk voor de visie,
perspectief en toekomstplannen van de organisatie.
Het bestuur benoemt directeuren die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast zijn
met de dagelijkse leiding van beide centra. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden als bestuursleden van deze Stichtingen en slechts bij uitzondering
onkostenvergoeding (zoals reiskostenvergoeding).



een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2014
2014 stond in het teken van de aanpassingen van het pand in Loenen in het kader van de
voorbereidingen van de komst van Kyabje Lama Zopa Rinpoche, leider van de gehele FPMT,
in juli 2015. Het pand is daarbij uitgebreid met de mogelijkheid de zalen om te bouwen tot
slaapzalen en de oude saunaruimte definitief in te richten met wanden, wastafels en
douchegelegenheden zodat de capaciteit van het centrum kan worden opgevoerd van 60
naar 150 bedden.
Voorts is er doorgebouwd aan de naamsbekendheid van het centrum, hetgeen geleid heeft
tot meer inkomsten uit verhuur van zalen aan min of meer gelijksoortige groepen en soms uit
het bedrijfsleven.



een financiële verantwoording

Met betrekking tot de cijfers over 2014 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 Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur per 31 december 2014 en het
resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 WW.
De vergelijkende cijfers over 2013 zijn niet beoordeeld.

BALANS 2014
De balans per 31 december 2014 en van 2013 zijn als volgt weer te geven:

ACTIVA
Materiële vaste activa
Vlottende activa
- Voorraad
- Vorderingen
- Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal
PASSIVA
Bestemmingsreserve verbouwing
Overige reserves
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

2014
€
1.248.850

2013
€
1.231.171

57.618
22.184
4.697
84.499

44.506
7.981
15.049
67.536

1.333.349

1.298.707

361.530
58.171
419.701

388.579
23.134
411.713

0

0

862.560

870.054

51.088

16.940

1.333.349

1.298.707

RESULTATENREKENING 2014
De resultatenrekening over het boekjaar 2014 en 2013 zijn als volgt weer te
geven:
2014
€

2013
€

157.957
43.285
114.672

113.855
44.125
69.730

40.623
5.227
35.396

31.838
19.548
12.290

14.394
53.092
5.324
20.957
48.282
0
-27.049
44.403
159.403

18.470
56.165
1.065
20.923
50.642
0
-23.229
40.067
164.103

Normaal resultaat boekjaar

-9.335

-82.083

Bijzonder baten (ANBI)
Gecorrigeerd resultaat boekjaar
Belasting over resultaat
Resultaat na belastingen

44.372
35.037
0
35.037

154.188
72.105
0
72.105

Brutomarge
Omzet Bosoord
Inkoop Bosoord

Omzet uitgeverij en webshop
Inkoop uitgeverij en webshop

Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Rente en bankkosten
Bijzonder waardeverminderingen
Vrijval bestemmingsreserve verbouwing
Afschrijvingen

