Toelichting Financieel Jaarverslag 2020 Dharmahuis Leeuwarden
Onze samenleving werd in 2020 bepaald door de Covid-19 pandemie. Ook voor het Dharmahuis
verliep het jaar geheel anders dan verwacht. Tussen half maart en half juni moest de deur van het
Dharmahuis gesloten blijven voor fysieke bijeenkomsten. Tenjo startte met online meditaties;
hetgeen gewaardeerd werd door de cursisten. Er sloten zelf nieuwe of oude bekende deelnemers
online aan maar er haakten echter ook trouwe deelnemers af. Toen we in juni weer fysiek bij elkaar
konden komen, nam nog maar een handvol deelnemers in Leeuwarden en Moddergat deel aan de
meditaties.
Gelukkig meldden zich na de zomer 12 mensen voor een introductiecursus en startten er 3 groepen
van in totaal 17 cursisten. Helaas moesten we in oktober voor twee weken de fysieke bijeenkomsten
opschorten en bevinden we ons sinds 14 december opnieuw in een lockdown.
De Covid-19 pandemie en de maatregelen om haar in te perken hebben vanzelfsprekend weerslag op
de financiële huishouding van het Dharmahuis. In het jaarverslag zien we ten opzichte van
voorgaande jaren de inkomsten uit cursusgelden dalen naar 6.025 euro. Daarbij moeten we
opmerken dat slechts een enkele deelnemer gebruik heeft gemaakt van de regeling om het
cursusgeld of een deel ervan terug te ontvangen. We zijn hier onze cursisten uiteraard dankbaar
voor.
Ook dankbaar zijn we voor de donaties. Er is ondertussen een constante groep vrienden die jaarlijks
het Dharmahuis financieel ondersteunen. Daarnaast mochten we dit jaar wederom een aanzienlijke
gift ontvangen van 2000 euro.
Zoals aangegeven in het jaarverslag van 2019 zijn in 2020 de huur van de zendo-ruimte aan de
Tuinen 15 en de vaste lasten aangepast aan meer marktconforme prijzen. Dit betekent dat de lasten
van deze kostenpost zijn toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren.
In augustus organiseerde Tenjo voor de tweede maal een natuurretraite in de Alde Feanen. Hieraan
namen 4 mensen deel. Het waren bijzondere en geslaagde dagen. De financiële balans liet een
positief resultaat zien van 227 euro. Dit compenseerde het negatieve saldo van 2019 en bracht de
financiële balans van deze pilot precies in evenwicht. Gezien de positieve reacties van de
deelnemers, de creativiteit van Tenjo om met weinig middelen deze dagen te organiseren, en de
gastvrijheid en bereidheid van de gastheer om zijn terrein voor een kleine vergoeding ter beschikking
te stellen, zullen we op de komende begrotingen de natuurretraite als een kostenpost opnemen.
Doordat de uitgaven voor de natuurretraite van 2019 en 2020 in deze jaarrekening zijn opgenomen
komen de totale lasten van de stichting 1270 euro hoger uit dan begroot. Daarnaast keerde het
Dharmafonds 620 euro uit. Dit brengt het totaal aan lasten 1890 euro hoger dan begroot en komen
we op een negatief batig saldo uit van 1.075 euro.
De balans laat een vermogen van 18.000 euro zien. Op het eerste gezicht lijkt het vermogen met
3505 euro afgenomen te zijn ten opzichte van 2019. De overlopende passiva van 2019 geven echter
een vertekend beeld. In werkelijkheid is het vermogen geslonken met 1500 euro.
De algemene reserve bedraagt in 2020 15.747 euro; het lijkt alsof de algemene reserve ten opzichte
van 2019 is toegenomen. Ook dit is een vertekend beeld omdat zoals besproken in de toelichting op
de jaarrekening in 2019, de post geoormerkte giften (ook wel het onderdak-potje genoemd) is
opgeheven en 3045 euro’s overgeheveld zijn naar de algemene reserve.

