Toelichting Financieel Jaarverslag 2021 Dharmahuis Leeuwarden
2021 was wederom een jaar waarin onze samenleving bepaald werd door de Covid-19 pandemie.
Voor het Dharmahuis betekende dit dat zij haar deur tot half mei 2021 gesloten moest houden voor
fysieke bijeenkomsten. Tot die tijd verliepen de meditaties online. De groep die voorheen in
Moddergat samenkwam, bleef dit jaar in een constante samenstelling online samenkomen. De
woensdagavonden en vrijdagmiddagen werden online wisselend bezocht. Dit heeft invloed gehad op
de inkomsten uit cursusgelden omdat de deelnemers per deelgenomen bijeenkomst betaalden.
Niettemin zijn de maatregelen vanwege corona van minder grote invloed op de inkomsten van het
Dharmahuis in 2021 geweest dan in 2020. Dit heeft allereerst te maken met de activiteiten die
georganiseerd werden in het kader van het 5 jarige jubileum en die extra inkomsten genereerden
(700 euro). Daarnaast werd voor het eerst tweemaal een Zenweekend georganiseerd in het
Dharmahuis. Dit maakten dat de inkomsten uit speciale bijeenkomsten twee keer zo hoog uitvielen
dan begroot. Ten derde meldden zich na de zomer 12 mensen aan voor een introductiecursus
waarvan 7 mensen doorstroomden naar de reguliere cursus. Er startten 4 groepen van elk 5
deelnemers waaronder de online maandagavondgroep. Hierdoor vielen de inkomsten uit
cursusgelden 1500 euro hoger uit dan verwacht in de begroting 2021.
Jammer genoeg was er onvoldoende belangstelling voor de natuurretraite. Deze werd dan ook
afgezegd. De begrote inkomsten voor de natuurretraite werden niet waar gemaakt maar er werden
ook geen uitgaven voor de natuurretraite gedaan.
Ook dit jaar ontving het Dharmahuis een aanzienlijk bedrag (2960 euro) van de groep vrienden die
het Dharmahuis steunen waarvoor onze dank.
Al met al sluiten wij tegen onze verwachtingen 2021 af met een batig saldo van 240 euro en een
positieve balans. De algemene reserve is met bijna 1500 euro toegenomen. Het bestuur ziet dan ook
2022 met vertrouwen tegemoet voor wat betreft de financiële huishouding van het Dharmahuis.

