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publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Filosofie en Meditatie

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 1 5 1 0 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Herenweg 270, 1934BH Egmond aan den Hoef

Telefoonnummer

0 6 1 5 4 0 1 7 7 0

E-mailadres

info@filosofieenmeditatie.nl

Website (*)

filosofieenmeditatie.nl

RSIN (**)

8 0 4 0 2 4 5 7 1

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Frankrijk
0

Aantal medewerkers (*)

3 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

N.M. Jiwa

Secretaris

Mw. A.M.E. Pool-Dirven

Penningmeester

Mw. A. Horstman

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De SFM wil een harmonieuze en vreedzame samenleving verwezenlijken, die berust
op een ‘filosofie van de eenheid’: tijdloze, universele wetten en principes die het hart
vormen van alle grote levensfilosofieën en religies. Tot die filosofie behoort de stelregel
dat je jezelf moet kennen en bij jezelf moet beginnen als je de wereld wilt verbeteren.
Daarbij worden wij geholpen door meditatie, retraites en het naleven van de
sanga-traditie als wij onze wereldbeschouwing onderzoeken en beschikbaarstellen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De SFM organiseert studie- en meditatiebijeenkomsten en organiseert retraites.
Studie- en meditatie bijeenkomsten worden het gehele jaar georganiseerd en retraites
voornamelijk in het voorjaar, zomer en najaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De SFM leeft voornamelijk van donaties. Daarnaast worden er minimale bijdragen
gevraagd voor de activiteiten die de SFM organiseert. Financiële beperkingen mogen
echter nooit een belemmering vormen om deel te nemen aan bijeenkomsten of
retraites.

De bijeenkomsten zijn gericht op het leren kennen en begrijpen van de Filosofie van de
Eenheid en hoe die bij kan dragen aan een betere en harmonieuzere samenleving en
helpt om mensen in hun kracht te zetten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het grootste deel van de inkomsten wordt besteed aan huisvesting (onderhoud en
woonlasten van de retraitecentra in Nederland en Frankrijk). Daarnaast zijn er kosten
voor het verblijf van mensen tijdens de retraites en studiedagen/weekenden

https://filosofieenmeditatie.nl/wp-content/uploads/2022/10/Jaarve
rslag-2021-DEF.pdf?v=796834e7a283

Open

Alle bestuursleden verrichten hun fiunctie onbezoldigd. Vrijwilligers krijgen ook geen
financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

414.343

386.239

€

+

€

414.343

+
386.239

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

5.399

€

+

28.013

+
€

363.485

€

777.828

€

+

-670.959

+
€

-5.966

-670.959

4.085

€
358.086

-5.966

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

13.910

€

13.910

Langlopende schulden

€

769.884

€

1.035.386

Kortlopende schulden

€

€

40.000

Totaal

€

€

418.337

32.098

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
€

418.337

+
777.828

+

1. In 2021 is het pand de Koningslaan 6 te Amstelveen verkocht voor € 737.500,-. Dit heeft geleid tot een eenmalige boekwinst.
2. Er is € 366.301,- afgelost op openstaande leningen
3. Investeringen in de gebouwen/apparatuur en inrichting: € 86.692,50
4. Het restant van de verkoop van de Koningslaan 6 wordt aangehouden om de panden in Nederland en Frankrijk klaar te maken voor de energietransitie
(zonnepanelen en warmtepompen) en noodzakelijke verbouwingen uit te voeren (dak van het nachtverblijf in Brognon, verstevigen geveldelen van het
hoofdgebouw in Brognon etc.). Het geld zal volledig ten goede komen aan verbouwingen en indien mogelijk, zullen de schulden verder worden
afgebouwd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

141.040

€

Nalatenschappen

€

29.242

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

-3.480

+

€
€

0

13.700

+
0

€
172.476

€

+

€
€

170.282

+
172.476

€
€

25.312

9.209

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

192.114

195.385

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

2.635

€

Huisvestingskosten

€

58.350

€

56.356

Afschrijvingen

€

61.066

€

27.600

Financiële lasten

€

72.269

€

87.830

Overige lasten

€

68.781

€

41.452

Som van de lasten

€

264.622

€

218.433

Saldo van baten en lasten

€

-72.508

€

-23.048

€

1.521

+

5.195

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

