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Toelichting

Het Eigen Vermogen van de stichting is in 2018 fors toegenomen en dat is goed nieuws. 
Om in de toekomst beslissingen weloverwogen te kunnen nemen is het uiteraard wel 
raadzaam te zien hoe dit gerealiseerd is. Naar blijkt zijn er in 2018 twee exceptioneel 
grote donaties geweest. Er is een eenmalige algemene donatie van 5.000 EUR ontvangen
en een eenmalige donatie voor het Dharmafonds van 2.000 EUR. Met grote dank aan 
deze donateur zullen we deze gelden zorgvuldig dienen te besteden. Zonder deze 
bijzondere bijdrages zou het batig saldo over 2018 nog steeds een mooi bedrag van 
1.560 EUR bedragen, hetgeen ook ruim hoger is dan begroot. 

Verder gravend naar de details van dit positieve resultaat blijkt dat het totaal van de 
ontvangen cursusgelden 1.000 EUR hoger is uitgevallen dan begroot. Er komen  weer 
meer mensen op de kussens zitten en dat is goed. De opbrengsten uit de verhuur zijn 
daarentegen een kleine 200 EUR lager dan begroot. Kijkend naar de lasten hebben de 
werkelijke uitgaven zich aangenaam goed aan de begroting gehouden en het is goed te 
weten dat het bestuur dat goed in de hand heeft. 

Natuurlijk staat dit resultaat ook mooi op de balans te pronken. Aan de balans is echter 
een nieuwe fenomeen toegevoegd, namelijk de inboedel. In 2018 heeft het Dharmahuis 
een mooie grote gong aangeschaft. Deze vertegenwoordigt echter een blijvende waarde 
zodat het wenselijk is deze ook op te nemen in de balans. Echter om de balans in balans 
te laten zijn is de aan de Algemene Reserve eenzelfde bedrag toegevoegd zodat aan 
beide zijden onder de streep hetzelfde bedrag komt te staan. 

Toch is er ook een keerzijde. Het schijnbaar mooie resultaat is voor een flink deel 
gerealiseerd doordat de Stichting in 2018 de ruimte op Tuinen 15 mocht gebruiken voor 
een exceptioneel lage huur. Er is echter een raamovereenkomst uit 2015 waarin 
beschreven staat dat een huurcorrectie met terugwerkende kracht uitgevoerd mag 
worden. Gezien de forse reserves, opgebouwd in 2018, heeft het bestuur besloten het 
batig saldo minus de grote giften, zijnde 1560 EUR te betalen als aanvullende huur voor 
2018. Dit is als zodanig verwerkt in de Balans waardoor de post “Nog te betalen over 
2018” tamelijk fors is. Een ander punt wat in het bestuur besproken is, is de 
cursusvergoeding die de leraar ontvangt. In 2019 zal in ieder geval de huur en mogelijk 
ook de lesvergoeding nader tegen het licht gehouden worden. 

Samengevat kan gesteld worden dat Stichting Dharmahuis 2018 met een gunstig 
resultaat heeft afgesloten en de uitgaven goed onder controle heeft. Door eenmalige 
grote donaties is het resultaat over 2018 significant positiever dan voorgaande jaren. 


