Jaarverslag 2017
&
Jaarplan 2018

INHOUDSOPGAVE
PAGINA

1
2
3

3
4
5-7

DOELSTELLINGEN
BESTUUR
ACTIVITEITEN

1. open studies
2. wekelijkse bijeenkomsten
3. studiedagen/weekenden
4. retraites
5. vieringen
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KERNGROEP
DE NIEUWE MENS
ACTIVITEITEN MET EN DOOR DERDEN
HUISVESTING EN INVESTERINGEN
INFORMATIE SFM
FONDSEN
FINANCIËN
JAAARREKENING

2017
2017 EN JAARPLAN 2018

EVALUATIE JAARPLAN

2

8
8
8-9
9
10
10
11
12-13
14-15

1. DOELSTELLINGEN
De SFM (1995) is niet gebonden aan één bepaalde religie of levensbeschouwing
en is opgericht met als doel mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren
en dat van anderen aan de hand van studie van de religieuze en filosofische
geschriften en door middel van meditatie. De filosofische en religieuze systemen
die bestudeerd worden, komen uit oosterse en westerse tradities, waarbij het
uitgangspunt is parallellen te zoeken tussen de diverse tradities (bijvoorbeeld de
westerse en christelijke tradities, de Vedanta filosofie, Boeddhisme en Soefisme).
Er zijn universele wetten, die te allen tijde en voor ieder mens gelden en in de
geschriften van alle filosofische en religieuze tradities zijn verwoord. De vorm kan
verschillen, maar de boodschap is nog zeer actueel en een grote hulp in het leven
van de moderne mens. De meeste stromingen en scholen wijzen ons erop dat
duurzaam geluk, vrede etc. primair in de mens en niet buiten de mens te vinden
is. Deze Filosofie van de Eenheid (FvdE) is hetgeen ons met elkaar verbindt. Het
is van het grootste belang dat deze Filosofie zich verspreid in onze maatschappij,
omdat zij de basis vormt voor duurzame vrede en harmonie. Innerlijke balans en
harmonie zijn dan ook de randvoorwaarden en het werk van de SFM is er dan ook
op gericht deze kwaliteiten te bevorderen.
De belangrijkste thema's zijn:
Kennis
De SFM biedt een Leerweg Filosofie en Meditatie. Deze Leerweg van 8 jaar is erop
gericht om – in algemene zin -bewust te worden van de eigen talenten en
mogelijkheden en deze te ontwikkelen om vervolgens, in harmonie met zichzelf
en met zijn of haar omgeving, deze talenten aan de samenleving beschikbaar te
stellen. Daarnaast wordt geleerd ‘door de fenomenen heen te kijken’, hetgeen
essentieel is om de zgn. hogere delen van onze geest, die wij kennen als inspiratie
en intuïtie, te ontwikkelen.
Meditatie
Meditatie is niet alleen een techniek, maar ook een levenshouding. Het essentiële
van meditatie is ‘in verbinding willen komen met...’ Waarmee? Dat wordt niet
gezegd, maar het heeft betrekking op onze diepste kern, op ons diepste wezen;
wie of wat wij in werkelijkheid zijn. De SFM wenst meditatie te bevorderen en een
prominente plaats te geven in onze Westerse samenleving.
Organiseren van retraites
Retraites zijn een bijzonder krachtig hulpmiddel om (weer) verbinding te maken
met jezelf. Iemand beschreef het eens als volgt: ‘een plek met veel stille hoekjes
waar je het gesprek met jezelf aan kunt gaan’. Het is de tijd en de plaats om
dieper door te dringen en ‘achter de woorden en fenomenen’ verbinding te maken
met de essentie. De SFM wenst retraites in onze samenleving te bevorderen en
op deze wijze plaatsen voor stilte, bezinning en meditatie aan te bieden,
gebaseerd op de FvdE.
De SFM organiseert de volgende retraites: Kennisretraites in het kader van de
Leerweg, Zomerretraites, en Individuele retraites.
De laatste tijd is er ook steeds meer behoefte aan deze individuele retraites
waar mensen in de omgeving van de retraitecentra tot rust kunnen komen
en/of zich kunnen wijden aan een individueel ontwikkelprogramma. In 2016 is
gekozen om deze individuele retraites primair te concentreren op het
retraitecentrum de Cynham in Egmond aan den Hoef.
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2. BESTUUR
Het bestuur bestond
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

per ultimo 2017 uit de volgende leden:
: dr. N.M. Jiwa
: dhr. J.A.H. Nijs
: mw. A. Horstman
: mw. A.M.E. Pool-Dirven
mw. H.J. Fernhout-van der Meulen

Het bestuur heeft het afgelopen jaar zeven openbare vergaderingen gehouden,
die in notulen zijn vastgelegd.
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3. ACTIVITEITEN IN 2017
De SFM organiseert activiteiten rond een aantal hoofdthema’s die in hoofdstuk 1
beschreven zijn. De activiteiten hebben verschillende vormen: open studies,
wekelijkse bijeenkomsten, studiedagen, -weekenden en retraiteweken.
De volgende activiteiten hebben in 2017 plaatsvonden.
3.1 Open studies
3.1.1 Bhagavad Gita
Wekelijks wordt er een studieavond(en) in Amstelveen georganiseerd rond de
Bhagavad Gita. Aan de hand van een aantal verzen uit de Bhagavad Gita en onder
andere het daarbij geschreven commentaar van Mehdi Jiwa wordt er met elkaar
gesproken over de praktische betekenis. Deze avond is voor iedereen
toegankelijk. In dit jaar zijn er vijf ‘speciale’ bijeenkomsten waarin er een heel
hoofdstuk van de Bhagavad Gita werd besproken georganiseerd en drie themaavonden ‘de Nieuwe Mens gespiegeld in de Bhagavad Gita’.
3.1.2 Soefi-ochtenden
In Egmond worden er eens per maand open studiebijeenkomsten ge-organiseerd.
Soefisme is de innerlijke weg van de Islam. Weinig mensen kennen deze spirituele
traditie. Soefies zijn mensen die niet alleen in de religie een steun of zekerheid
zoeken voor moeilijke tijden, maar die zich inspannen op de innerlijke weg, de
weg van het hart, de weg van de liefde.
Tijdens deze ochtenden wordt er verteld over de traditie van het Soefisme op
een eenvoudige wijze, in de hoop dat het voor iedereen een bron van inspiratie
zal zijn die ons verder helpt op onze eigen innerlijke weg.
3.1.3 Open meditatiebijeenkomsten
In Egmond worden open meditatiebijeenkomsten georganiseerd. De
bijeenkomsten worden gestart met een theeceremonie om lichaam en geest tot
rust te brengen en een stillere sfeer te creëren, gevolgd door een geleide
meditatie. Daarna wordt er een tekst gelezen en/of muziek geluisterd.
3.1.4 Qi gong
Gedurende de trimester wordt er om de week een Qi gong avond georganiseerd
in Egmond.
3.1.5 Atelierbijeenkomsten
Gedurende het trimester wordt er een keer per week tekenbijeenkomsten
georganiseerd in Egmond.
3.2 Wekelijkse bijeenkomsten
3.2.1 Leerweg Filosofie en Meditatie:
De Leerweg is geheel gewijd aan de FvdE en heeft tot doel een goed overzicht te
geven van het universele karakter en de tijdloze boodschap van de FvdE.
De totale Leerweg, neemt 8 jaar in beslag. Een lange tijd? Ogenschijnlijk wel,
maar de praktijk leert dat 8 jaar eigenlijk nog te kort is. De rijkdom van de
spirituele tradities is zo groot en kan zoveel bijdragen aan een verrijking van ons
dagelijks leven dat het niet wenselijk is het programma nog meer in te korten.
Bovendien is de Leerweg opgebouwd uit overzichtelijke delen en modules
waardoor een ieder zelf kan beslissen of hij/zij het gehele programma wil
doorlopen of slechts een bepaald deel. Het programma is gevarieerd: het deel
Menselijke Ontwikkeling is vooral gericht op het leren kennen en beheersen van
de geest en het leren onderkennen van de invloed van onze geest op ons
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lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel functioneren. In het verlengde hiervan
wordt veel aandacht besteed aan een betere energiehuishouding en leert men de
aangereikte kennis in het dagelijks leven toe te passen. Daarnaast wordt de
techniek van de meditatie gegeven en worden handvatten geboden om de
techniek te gebruiken voor een beter innerlijk evenwicht.
Tijdens de bijeenkomsten worden praktische oefeningen gegeven, die men
gedurende het leven van alledag kan beoefenen. Er worden geen examens
afgenomen.
De gehele Leerweg bestaat uit de volgende modules:
Deel I

Deel II
Deel III

: Menselijke Ontwikkeling
• Module Innerlijke Balans en Meditatie
• Module De Grote Spirituele Wetten
• Module Het Hart van het Boeddhisme
: De Wijsheid van de Upanishads
: Wegen tot Hoger Bewustzijn

Per trimester zijn er 11-12 bijeenkomsten, er is een studieweekend en in de zomer
is er een studieweek. Tijdens de weekenden en de studieweek (de retraites) is er
tijd om zich verder in de stof te verdiepen.
Eind 2017 waren er in totaal zeven studiegroepen die de leerweg volgen.
Voor de verschillende studiegroepen zijn er in 2017 in totaal, drie
studieweekenden en één studieweek georganiseerd.
3.2.2 Spirituele kinderkring (8-12 jaar)
De spirituele kinderkring is geheel gewijd en gebaseerd op de FvdE en heeft tot
doel kinderen enthousiast te maken voor een ‘natuurlijk leven’. Een leven waarin
natuurwetten (ook wel ‘fijne wetten van het universum’ genoemd) gehoorzaamd
worden. Niet dingen doen of zeggen omdat je geleerd hebt dat het zo ‘hoort’ of
omdat ‘iedereen’ vindt dat je dat moet doen of zeggen, maar omdat je diep van
binnen weet dat het zo en niet anders gedaan of gezegd moet worden. Een mens
die volgt wat hij/zij van binnen weet, doet in het leven wat bij hem /haar past en
dat leidt misschien niet tot een gemakkelijk, maar wel tot een voldoening
schenkend leven, waar ook de samenleving profijt van heeft. Voor een dergelijk
leven is een grote mate van gevoeligheid en moed nodig.
Kinderen bezitten die gevoeligheid en ook die moed van nature. Helaas neemt het
leven in onze zelfzuchtige wereld in meer of mindere mate deze vermogens weg.
Om een tegenwicht te bieden is een speciaal programma ontwikkeld. Elk
onderdeel van dit programma en tevens de sfeer waarin de bijeenkomsten
plaatsvinden nodigt de kinderen uit om hun eigen kracht te ontdekken en deze
kracht te gebruiken in het dagelijks leven.
Het programma bestaat uit:
- oefening in meditatie
- oefeningen in concentratie
- oefeningen Body Work
- verhalen uit de diverse tradities die deugden als moed, medeleven,
tevredenheid, geduld, eerlijkheid, liefde etc. belichten.
- Activiteiten zoals: creatieve bezigheden, natuur en andere excursies,
toneelspelen, zingen etc.
3.2.3 Omgaan met burn-out klachten
In 2017 is er een eerst reeks van 4 workshops georganiseerd over ‘Omgaan met
burn-out klachten’.
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3.3 Studieochtenden/middagen/avonden/dagen/weekenden
In 2017 werden de volgende studieochtenden, -middagen, –avonden, -dagen en
-weekenden, die niet aan een bepaalde studiegroep gekoppeld zijn,
georganiseerd:
3.3.1 Studie ochtenden, -middagen, -avonden
Bhagavad Gita (1x), Plato (1x), Sadhana (1x). (De open studiebijeenkomsten
worden hier niet vermeld)
3.3.2 Studiedagen
Vriendschap sluiten met eenzaamheid (1x), Savitri (1x), Leren mediteren (1x),
Papiercollage (1x), ademdag (2x), Studiedag voor jongeren (2x), ‘Bewust leven,
bewust sterven’ (1x).
3.3.3 Studieweekenden
Weekend voor ouders en kinderen (1x), Tekenweekend (1x), Kalligrafie (1x),
Mandalatekenen (1x), Bodywork (1x)
3.4 Studieretraites
3.4.1. studieretraites
In 2017 zijn de volgende retraites georganiseerd (weken) gegeven:
Ø Studieretraite over ‘Zuiver leven’
Ø Kinderweek rond het thema ‘het boeddhisme’ voor kinderen van 8-12 jaar
met hun ouders.
Ø Retraite: Zang, dans en bezinning
Ø Retraiteweek meditatie
Ø Retraiteweek Authenticiteit, leiderschap en samenwerken
Ø Retraiteweek Sadhana
Ø Retraiteweek Mahabharata
Ø Retraiteweek Tekenen en schilderen
Ø verder nog retraites door derden georganiseerd i.s.m. de SFM (zie hfst 7)
3.4.2 Individuele retraites
In 2017 is er weer gelegenheid geboden om zich voor enkele dagen tot enkele
weken terug te trekken in Egmond of in Brognon in het kader van een individuele
retraite. Ca. 10 personen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
3.5 Vieringen
3.5.1 Nieuwjaarsreceptie
Traditiegetrouw is op de eerste zondag van januari de nieuwjaarsreceptie
gehouden. Tijdens de receptie is er gelegenheid om elkaar onder het genot van
een hapje en een drankje te ontmoeten en er wordt een presentatie van het
jaarverslag van de SFM gegeven.
3.5.2 Kerstdiner
Voor de kerst is er weer het jaarlijkse kerstdiner georganiseerd. De feestelijke
avond werd bezocht door ongeveer 75 kinderen en volwassenen.
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4. KERNGROEP
Zij die zich de filosofie en het gedachtegoed van de SFM eigen hebben gemaakt,
verbonden willen blijven met gelijkgestemden en vooral het proces
‘geven/ontvangen’ een warm hart toedragen, kunnen deelnemen aan de
bijeenkomsten van de Kerngroep.
De kerngroep heeft als taak het gedachtegoed van de SFM zuiver te houden en
de ontwikkelingen rond de SFM en de vragen die hierbij ontstaan te toetsen aan
de voorwaarden van dit gedachtegoed. Het is de bedoeling dat de kerngroep het
bestuur gevraagd en ongevraagd advies zal geven. Hoewel het bestuur
uiteindelijk verantwoordelijk blijft, zullen de adviezen zwaarwegend mee tellen bij
de besluitvorming.
In 2017 zijn er twee studieweekenden geweest waarbij de leidende gedachte was
elkaar te enthousiasmeren en te steunen bij het zoeken naar en vorm geven aan
een levensideaal. In de zomer is er tijdens de meditatieweek ook een programma
voor de kerngroep georganiseerd waarbij de activiteiten van de SFM uitgebreid
zijn geëvalueerd.
5. DE NIEUWE MENS
Onze huidige maatschappij is sterk in beweging en er zijn veranderingen op bijna
ieder denkbaar gebied. Veel van de oude zekerheden staan op de tocht en de
toekomst in is in veel opzichte onzeker. Dit gaat gepaard met een toename van
onzekerheid en angst. Het versterken van de innerlijke balans is van het grootste
belang om de transitieperiode waarin wij ons bevinden, goed door te komen. De
FvE heeft veel te bieden op het gebied van het bevorderen van de innerlijke
balans.
Voor de jongeren is het een onzekere tijd t.a.v. van opleiding en werk. Er lijkt een
toename van eenzaamheid en duisternis. Hoewel het veel kenmerken heeft van
depressie is het veelal wezenlijk iets anders. Het oude verdwijnt en het nieuwe
heeft zich nog niet duidelijk getoond. Voor deze doelgroep is begonnen om
studiebijeenkomsten rond het thema de Nieuwe Mens te organiseren.
Ook jong volwassenen, volwassenen en ouderen worden geconfronteerd met de
effecten van de grote veranderingen in de maatschappij. Ook voor hen is het
concept van de Nieuwe Mens behulpzaam. Hoewel de filosofie hetzelfde blijft, is
de vraag en behoefte aan het veranderen. Het thema de Nieuwe Mens is de plek
waar de filosofie samenkomt met de vragen vanuit ons huidige leven en probeert
antwoorden te geven die gebruikt kunnen worden in onze veranderende
samenleving en raakt de domeinen onderwijs, arbeid, zorg en menselijke
ontwikkeling in al zijn facetten. Eens te meer blijkt filosofie niet een terugblikken
in het verleden, maar een krachtig hulpmiddel voor de uitdagingen van het heden
en de toekomst. Ook in 2018 zal het thema de Nieuwe Mens een belangrijke plaats
innemen in het werk van onze stichting.
6. ACTIVITEITEN MET EN DOOR DERDEN
6.1 Activiteiten van de SFM met andere groepen
6.1.1 Travalje Subiet
Travalje Subiet is een bedrijf uit Zeeland dat gespecialiseerd is in individuele
ondersteunings-, activerings- en trainingstrajecten. Het richt zich op mensen die
vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische moeilijkheden of
verslaving nog niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere
werkomgeving.
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In 2017 is er twee keer een groep van Travalje Subiet in het retraitecentrum Le
Domaine St. Antoine in Brognon geweest om o.l.v. hun eigen begeleiders te
werken in het huis en in de tuin en ook natuurlijk om tot rust te komen in de
prachtige omgeving.
6.2 Activiteiten van derden bij de SFM
De SFM staat open voor en ondersteunt organisaties die een vergelijkbare
levensfilosofie hebben als de SFM en die activiteiten ontwikkelen die gericht zijn
op het uitdragen van de FvdE en die niet-commercieel zijn. Uitgangspunt is en
blijft: ‘Kennis is vrij’. De SFM verhuurd nadrukkelijk geen ruimten en evenmin
laat zij zich betalen voor haar diensten. De SFM biedt infrastructuur en
ondersteuning waar dat mogelijk is en leeft voornamelijk van donaties. Dit geldt
ook voor haar ondersteuning aan derden.
6.2.1 Kashmir yoga van Koos Zondervan
In Brognon is er een kashmir yogaweek met Koos Zondervan georganiseerd.
6.2.2. Yogagroep Edwin van Oostwaard
Edwin van Oostwaard heeft voor zijn yogagroep een lang weekend in Brognon
georganiseerd.
6.2.3 Marja van Keulen
Marja van Keulen heeft een week yoga en sacrale dans georganiseerd in Brognon.
6.2.4 Kriya yoga
De Kriya yoga groep van Ronald Moester heeft een keer een weekend retraite
gehouden op de Cynham.
6.2.5 Retraitehuis ‘De Bloeiplaats’
Sinds de zomer van 2017 organiseert Malve Dau individuele retraites ín
retraitehuis ‘De Bloeiplaats’, op de Cynham.
7. HUISVESTING EN INVESTERINGEN
7.1 Koningslaan
Vanaf augustus is een deel van de Koningslaan verhuurd.
Uitgevoerd onderhoud van onderkant buitenzijde van de zijmuur.
7.2 Cynham
Isolatieglas geplaatst in de ramen van de eetkamer.
Vloerbedekking op eerste etage van de boerderij is vervangen.
Muur zomerhuisje schoongemaakt en vochtwerend gemaakt.
Restauratie van de stoelen van de eetkamer.
Verder onderhoud aan tuin.
Appartement opnieuw ingericht zodat het meer geschikt is voor individuele
retraites.
7.3 Domaine St. Antoine
Algemeen schilderwerk kozijnen.
Aanschaf boiler, wasmachine, grasmaaier.
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8. INFORMATIE VAN DE SFM
8.1 Websites
In de website staan alle verplichte publicaties volgens de regelgeving van de ANBI
voor de Stichting Filosofie en Meditatie en Stichting de Cynham.
8.2 Nieuwsbrief
De elektronische nieuwsbrief wordt ongeveer 8x per jaar uitgebracht.
8.3 Blogs
Sinds dit jaar wordt er wekelijks een blog op de website geplaatst.
8.4 Programmaboekje
Tweemaal per jaar wordt er een programmaboekje uitgebracht. Het programma
is ook te vinden op de website van de SFM.
8.5 Uitgave boeken
Dit jaar is het boekje ‘Droomschool in een droomstad’ opnieuw uitgegeven.
9. FONDSEN
9.1 Fonds ‘Kinderen van Rishikesh’
Het activiteiten van het fonds ‘Kinderen van Rishikesh’ ligt nu 4 jaar stil. Er wordt
onderzocht hoe we het verder vorm kunnen gaan geven. In het fonds staat €
5230,= gereserveerd.
9.2 Fonds ‘Gezin in de knel’
In 2014 heeft het fonds ‘Gezin in de knel’ een nieuwe impuls gekregen. Er wordt
maandelijks 50 pakken rijst gekocht en aan de voedselbank gegeven. ‘1 pak rijst
per satsang’. Dit wordt vooralsnog gefinancierd uit de eigen middelen van de SFM.
Ook nemen deelnemers van activiteiten van de SFM producten mee die ook aan
de voedselbank gegeven kunnen worden. Ook worden er donaties ontvangen voor
dit fonds. Er is in 2017 € 454,= ontvangen; in totaal is er
€ 1059,= uitgegeven. Het tekort is door de SFM uit eigen middelen aangevuld.
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10. FINANCIËN
De SFM (statutair gevestigd te Amstelveen) leeft grotendeels van donaties. Eén
van haar doelstellingen is om de kennis ‘vrij’ aan te bieden. Dit betekent dat het
streven is de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat een ieder die dat wil kan
deelnemen aan de verschillende activiteiten. Alle werkzaamheden die in het kader
van de SFM worden verricht, worden pro deo gedaan. Er zijn dus geen betaalde
medewerkers.
De SFM is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkende organisatie,
hetgeen betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de
inkomstenbelasting. Voorts is de SFM gerangschikt volgens artikel 6 van de Wet
op de Vennootschapsbelasting en is de SFM vrijgesteld ingevolge artikel 33 lid 1
10° Successiewet 1956.
De SFM heeft in Frankrijk een rangschikking volgens wet 1901 gekregen, hetgeen
vergelijkbaar is met de ANBI rangschikking in Nederland.
In de financiën worden zes stromen herkend:
1.
Deelname aan de Leerweg Filosofie en Meditatie is in principe vrij van
cursusgeld. Wel wordt een donatie gevraagd. Het principe van de Leerweg
is ‘Kennis is vrij’.
2.
De gelden die gegeven worden op cursusavonden en die dienen voor de
exploitatie van de betreffende activiteit. Deze gelden worden in ‘het kistje’
gestopt en gebruikt om de onkosten voor lessen en voor koffie, thee, wijn
en frisdrank, te dekken.
3.
Gelden die betaald worden in het kader van studiedagen, -weekeinden en
-weken en voor de activiteiten die binnen het kader van het zomer- en
winterprogramma vallen. Deze gelden dienen om de onkosten voor
huisvesting, voedsel en drank te dekken. Het ligt in de bedoeling dat
dergelijke projecten budgettair ‘neutraal’ zijn. De activiteiten in het kader
van de Leerweg kennen een onkostendeel en een donatiedeel.
4.
Gelden die betaald worden voor workshops en opleidingen die door de SFM
gegeven worden. Omdat dit echte opleidingen zijn, worden zij
tegenwoordig als BTW-plichtige activiteit gezien.
5.
Gelden die niet onder de bovengenoemde categorieën vallen, worden door
de SFM herkend als schenking en volgens ANBI erkenning kunnen deze
door de donateurs van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Deze
gelden worden gebruikt voor algemene middelen en de financiering van
projecten waar verder geen gelden voor beschikbaar zijn.
6.
Gelden die door de SFM als giften worden herkend door de vermelding
fonds ‘Kinderen van Rishikesh’, worden uitsluitend op een ‘netto’ basis
besteed, d.w.z. dat er geen gelden worden gebruikt voor
administratiekosten, reis- en verblijfkosten en dergelijke.
7.
Gelden die door de SFM als giften worden herkend door de vermelding
fonds ‘Gezin in de knel. Deze gelden worden o.a. gebruikt om rijst te kopen
voor de voedselbank.
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11. JAARREKENING 2017
11.1 Balans 2017

31-12-2016 31-12-2017
Panden
Verbouwingen
Inrichtingen & inventaris
Kas
Bank

381.629
0
0
1.386
49.450

355.697
0
0
2.500
59.821

432.465

418.018
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31-12-2016 31-12-2017
Lening verbouwing
Hypotheek
Lening panden
Reserves
Voorziening
Lening
Nadelig saldo

244.594
117.100
683.393
-598.341
13.910
0
-28.191

244.594
117.100
683.393
-626.532
13.910
0
-14.446

432.465

418.018

Totaal

Donaties SFM
Fonds 'Kinderen van Rishikesh'
Fonds 'Gezin in de knel'
Verhuur
Kistje
Netto bijdrage week/weekenden/seminars
Boeken/CD's
Rente
Diversen

BATEN

166.022

158.212
110
253
1.010
5.143
-1.272
1.990
216
360

2016

174.129

160.762
60
454
3.280
5.458
2.495
1.248
150
222

2017
Afs.vaste activa
Reiskosten
Betaalde donaties
Makelaars- en advieseurskosten
Kopieer- en kantoorkosten
Verzekeringen & onroer. goed belasting
Huur de Cynham
Huisvesting
Onderhoud & inrichting
Interest lening
Auto & bezinekosten
Fonds 'Helicon'
Fonds 'Gezin in de knel'
Vrijval BTW
Bankkosten
Diversen

LASTEN
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194.214

29.832
0
0
1.515
3.696
9.975
17.850
11.847
30.666
89.629
7.311
0
1.247
-9.817
373
90

2016

188.575

25.932
0
0
184
5.644
11.747
17.850
13.424
28.381
89.616
4.520
0
1.059
-10.177
396
0

2017

11.2 Staat van baten en lasten 2017

12. EVALUATIE JAARPLAN 2017 EN NIEUW JAARPLAN 2018
12.1 Evaluatie jaarplan 2017
1. Uitwerken van het thema de Nieuwe Mens voor jongeren, volwassenen
en ouderen. M.n. het bespreekbaar maken van de onzekerheden
waarmee mensen heden ten dage geconfronteerd worden en de
antwoorden die gevonden kunnen worden in de FvE zullen verder worden
uitgewerkt.
Het afgelopen jaar zijn er studiebijeenkomsten geweest rondom het
thema ‘somberheid bij jongeren’, eenzaamheid en het vinden van het
ideaal in je leven. Daarnaast is er een eerste korte serie bijeenkomsten
geweest rondom het thema omgaan met stress- en burn-out klachten.
2. De retraites blijven een belangrijke activiteit van de SFM. Deze zullen
verder worden uitgewerkt en het thema de Nieuwe Mens zal in alle
retraites een plek gaan krijgen.
3. De Individuele retraites zullen verder worden geformaliseerd en een plek
krijgen binnen de SFM.
Behalve dat de SFM individuele retraites verzorgd in Brognon en in
Egmond, organiseert Malve Dau met ‘Retraitehuis De Bloeiplaats’ ook
korte individuele retraites bij de SFM.
4. De boeken die uitverkocht zijn moeten worden herdrukt. De
voorbereidingen zijn grotendeels klaar en deze zullen worden afgerond.
De Droomschool in een droomstad is uitgegeven en andere boeken
worden nog in overweging genomen welke er opnieuw uitgegeven zullen
worden.
5. Het charitatieve werk van de organisatie is één van de belangrijke pijlers.
Het werk in India is geheel afgebouwd en hiervoor moet een alternatief
komen. De afgelopen jaren is hier al veel over nagedacht, maar het ligt
in de bedoeling dat in 2017 hier een definitief besluit overgenomen zal
worden.
Ook dit jaar zijn we niet tot een besluit gekomen over de voortgang van
het fonds ‘Kinderen van Rishikesh’.
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12.2 Jaarplan 2018
1. Het komende jaar zal gewerkt worden aan een herijking van de vormgeving

van de uitgangspunten van de SFM met o.a. een update van de Leerweg. Het
idee is om o.a. een verdiepingsmodule van de Leerweg te ontwikkelen.
2. Besloten is om ook in 2018 de retraites verder te ontwikkelen. De retraite
‘Ontwikkel je zelf verder’ zal uitgewerkt worden in 3 delen: Blue Oceans,
The Next Step en The Next Level.
3. Het project ‘Omgaan met somberheid’ bij jongeren zal worden uitgewerkt
in samenwerking met een aantal onderwijsinstellingen.
4. De try-out ‘Omgaan met stress- en burn-out klachten’ zal verder worden
uitgewerkt en waarschijnlijk buiten de SFM om een plaats krijgen.
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