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1 Algemeen 
 

In dit Jaarverslag wordt beschreven hoe het de stichting Leven in Aandacht in 2020 is vergaan.  

In de Jaarrekening 2020, een apart document, wordt het financiële deel verantwoord. Tezamen ma-

ken deze twee stukken de terugblik compleet. 

 
 

1.1 Doelstellingen 

 

Stichting Leven in Aandacht is in 1995 opgericht en heeft als doel de studie en beoefening 
van het boeddhisme volgens de leer van de Vietnamese zenmeester Thich Nhat Hanh te be-
vorderen, in Nederland en Vlaanderen. Dit doet zij door: 
- Het ondersteunen van sangha’s in de traditie van Thich Nhat Hanh en Plum Village 
- Het organiseren van cursussen en retraites 
- Het organiseren van de komst en activiteiten van leraren 
- Het werven van fondsen en financiële ondersteuning van projecten in Vietnam  
- Het samenwerken met verwante organisaties. 
De stichting is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften, donaties en nalatenschap-
pen. Zij maakt geen gebruik van subsidies en kent geen sponsoren.  
 
 

1.2 Kerncijfers 

 
 2020 2019 
Donateurs  882 858 
Oplage De Klankschaal 1000 983 
Abonnees digitale nieuwsbrief 6200 5911 
Sangha’s in Nederland 58 58 
Sangha’s in Vlaanderen 16 19 
Sangha’s Wake Up NL 14 14 
Sangha's Wake Up BE 4 4 
Thema-sangha's 3 3 
Leden Orde van Interzijn (actief) 43 43 
Kennismakers en aspiranten 8 8 
Dharmaleraren 10 10 
Aspirant dharmaleraren 5 5 
Vrijwilligers 31 43 
Deelnemers activiteiten Verdiepingsprogramma 391 737 
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2 Organisatie  
 

2.1 Stichting Leven in Aandacht (LiA) 

 

2.1.1 Bestuur  
 
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden. 
▪ Haiko Meelis (voorzitter) trad toe tot het bestuur op 1 mei 2020 
▪ Hans Messelink (penningmeester)  
▪ Jacquelien van Galen (secretaris) trad toe tot het bestuur op 1 mei 2020 
▪ Rita Zeelenberg  
▪ Jeffrey Meulman legde zijn functie neer op 1 mei 2020 
▪ Margriet Messelink 
▪ Ivonne Schuurmans legde haar functie neer op 20 juli 2020 
▪ Elly de Leon trad toe tot het bestuur op 1 oktober 2020 
 
 
Heel veel agendapunten van het bestuur werden in 2020 gekleurd door covid-19. Een groot 
deel van de geplande activiteiten kon helaas geen doorgang vinden. Zo moest het jubileum-
feest in mei helaas kort van tevoren worden geannuleerd. Eveline Beumkes, Dharmalerares 
en een van de grondleggers van de stichting heeft later in het jaar online teruggeblikt op de 
start van de stichting. Deze avond werd door bijna honderd mensen bijgewoond.  
Ook veel activiteiten van het verdiepingsprogramma kwamen te vervallen of veranderden in 
online activiteiten.  
Het bestuur werd in 2020 aangevuld en zo kon er met een voltallig bestuur worden gewerkt 
aan het ontwikkelen en definitief maken van het meerjarig beleidsplan van de stichting.  
In 2020 moest het Vriendenhuis in Tricht helaas haar deuren sluiten. Een werkgroep be-
staande uit mensen van allerlei groeperingen is enthousiast gestart met nadenken over een 
eigen centrum. De voorzitter van het bestuur heeft ook zitting genomen in deze werkgroep. 
In het vriendenhuis waren verschillende benodigdheden voor retraites opgeslagen, als mat-
jes en kussentjes. Deze materialen zijn inmiddels verhuisd naar een gehuurde opslag in 
Utrecht.  
In 2020 is er een eigen intern digitaal communicatiekanaal opgezet, het zogenaamde Bam-
boebos. Groepen als het bestuur, het verdiepingsprogramma, de werkgroep voor het nieuw 
op te zetten centrum, de Tuin en de Klankschaal kunnen daar intern met elkaar communice-
ren evenals onderling.  
Daarnaast is er in de Cloud een systeem opgezet, waar alle documenten van de werkgroepen 
kunnen worden opgeslagen. Het bestuur heeft inmiddels alle documenten daarin onderge-
bracht.  
Om alle activiteiten online te stroomlijnen zijn er twee accounts bij Zoom gekocht, die door 
een vrijwilliger worden beheerd. Door veel sangha’s wordt daar gebruik van gemaakt. Vanuit 
de stichting is er ook een wekelijkse online sangha opgezet, die goed wordt bezocht.  
 
Het bestuur van de stichting vergaderde in 2020 tien maal.  
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Bestuursleden waren betrokken bij de organisatie van het Verdiepingsprogramma, de 
Sangha-Opbouwwerkgroep, de vertegenwoordiging van Leven in Aandacht in de Boeddhisti-
sche Unie Nederland (B.U.N.), en bij de Vietnamprojecten; In het bestuur hadden eind 2020 
twee leden en een kennismaker van de orde zitting. Vanuit de Wake-Up werden de vergade-
ringen bijgewoond door iemand van het bestuur van WU. Een van de bestuursleden heeft 
communicatie in de  portefeuille en zorgt voor goede informatieverstrekking en verbinding 
met alle sangha’s op de website en andere communicatiekanalen. 

 
2.1.2 Donateurs 
 
Per ultimo 2020 bedroeg het aantal donateurs 882. Nieuwe donateurs kunnen kiezen uit een 
éénmalige donatie of doneren via een doorlopende machtiging. Donateur die via een doorlo-
pende machtiging minimaal €20,- per jaar schenken, ontvangen het mooie tijdschrift ‘de 
Klankschaal’. Ongeveer de helft van de donaties is geoormerkt  voor de Vietnam projecten. 
De andere helft ontvangen we om het werk van LiA zelf te ondersteunen. In 2020 is er ook 
hulp gevraagd voor de Europese kloosters in Duitsland en Frankrijk. Door corona vielen de 
inkomsten van retraites weg en via de website, de nieuwsbrief en de Klankschaal is gevraagd 
om via de stichting geld te doneren. Dit geld is rechtstreeks overgemaakt naar de kloosters.  
 

 

2.1.3 Vrijwilligers 
 
In totaal werken er bij de stichting ongeveer 31 vrijwilligers in verschillende werkgroepen zo-
als de Klankschaalredactie, webredactie, inschrijfvrijwilligers, administratie, de boek vrijwil-
ligers én vrijwilligers als stafmedewerkers tijdens onze dagen in aandacht en retraites. Het 
bestuur is erg blij met de vrijwilligers binnen onze stichting want zonder hun inzet kunnen de 
doelen van de stichting niet worden gerealiseerd. Vrijwilligers kunnen reiskosten declareren 
en degenen die betrokken zijn bij het Verdiepingsprogramma krijgen ook korting op de acti-
viteiten. 
 
 
2.1.4 Werkgroepen 
 

2.1.4.1. Werkgroep Sangha Opbouw 
De werkgroep geeft de werkgroep informatie en ondersteuning aan mensen die een nieuwe 
sangha willen starten. In 2020 ging de jaarlijkse weekend retraite, het zogenaamde Sangha 
opbouw weekend vanwege corona niet door. 
 
2.1.4.2 Werkgroep verdiepingsprogramma 
Een belangrijk deel van onze taak als stichting, het verbreiden van de leer van Thich Nhat 
Hanh, wordt uitgevoerd door de werkgroep verdiepingsprogramma in samenwerking met 
het bestuur. Twee leden van het bestuur hebben zitting in de werkgroep. Deze werkgroep-
zorgt inhoudelijk voor de verdiepingsactiviteiten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een 
financieel gezond beleid. In 2020 zijn de taken en verantwoordelijkheden tussen bestuur en 
werkgroep tegen het licht gehouden en zijn er opnieuw werkafspraken gemaakt.  
Vanaf maart 2020 kon door de coronacrisis en de door de regering ingestelde lockdown geen 
activiteit meer doorgaan op locatie. Al vrij snel werd gestart met online activiteiten via 
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zoom. Zoals een eerste online retraiteweekend met dharmaleraar Hilly Bol in juni. Daarna 
konden er weer enige tijd activiteiten op locatie georganiseerd worden, zoals het zgn.  
Oldiesweekend met Bettina Romhard in sept en twee verdiepingsdagen in Naarden. Vanaf 
oktober 2020 tot medio 2021 kon er geen enkele activiteit op locatie meer worden uitge-
voerd. 
Vlaanderen heeft een eigen verdiepingsprogramma. In 2020 zijn er door Covid-19 geen acti-
viteiten georganiseerd.  
 

datum   Activiteit Titel  Leraar  Locatie  
Aantal deel-
nemers 

januari             

11-01-20  Verdiepingsdag Liefde en relaties  ICT Naarden 52 

14/16-20  Retraiteweekend  Hier en nu gelukkig zijn  Vriendenhuis Tricht 18 

24/26-20  Retraiteweekend Twee Boeddha’s op een 
kussen 

 Vriendenhuis Tricht 14 

februari             

01-02-20  Verdiepingsdag Liefde en relaties  ICT Naarden 60 

14/16-02-20  Retraiteweekend Jaartraining Bettine Romhardt Bosoord Loenen 18 

juni             

18/21-06-20  Retraiteweekend Adem je leeft Hilly Bol Online 15 

augustus             

28/30-08-20  Retraiteweekend Jaartraining Bettina Romhardt Bosoord Loenen 18 

september             

 
19-09-20 

 
Verdiepingsdag 

 
Soetrastudie  ICT Naarden 29 

20-09-20  Dag van aan-
dacht 

Ademen met moeder 
aarde  Vriendenhuis Tricht 10 

26/28-09-20  Retraiteweekend Aimlesness/ Oldies  Bosoord Loenen 20 

oktober             

10-10-20  Verdiepingsdag Soetrastudie  ICT Naarden 22 

29/30-10-20 
 

 
Retraiteweekend 

Herfstretraite begin  Online  55 

november             

01-11-20  
Retraiteweekend 

Herfstretraite vervolg  Online  55 

06/08-11-20  
Retraiteweekend 

Jaartraining Bettina Romhardt Online 18 

              

december             

18/20-12-20  Retraiteweekend Thuiskomen bij jezelf 
 

Online 24 

20-12-20     Verdiepingsdag  De Hartsoetra   Online 18 

              

       
 

Stichting Leven in Aandacht vindt het erg belangrijk dat de beoefening plaats kan vinden in 
een veilige omgeving. De voorwaarden hiertoe zijn in 2020 heel concreet beschreven in het 
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document Ethisch leven in de traditie van Thich Nhat Hanh, gebaseerd op de Vijf Aandachts-
oefeningen, die ons door Thich Nhat Hanh zijn aangereikt. Toch kunnen zich situaties voor-
doen van ongewenste of zelfs schadelijke omgangsvormen. Voor die situaties zijn de proce-
dureregels bij een klacht opgesteld en is er een werkgroep vertrouwenspersonen, bestaande 
uit drie leden waarvan één uit de orde, één uit het bestuur en één uit de Wake-Up, die hier-
bij hulp en ondersteuning kan bieden. 
 
 
2.1.4.3 De Klankschaal  
De redactie van de Klankschaal bestond in 2020 uit Françoise Pottier, Gré Hellingman, Wim 
Erdle en Josephine Wernsen.  
2020 was een jubileumjaar voor de stichting en daar is op ingespeeld met onze thema’s. Die 
waren respectievelijk het verleden, het heden en de toekomst van onze traditie in Nederland 
en Vlaanderen. De redactie heeft mooie bijdragen ontvangen. 
Vaste rubrieken zijn onder meer Bericht van het bestuur, Nieuws over het verdiepingspro-
gramma, de Mediarubriek, het X-factor interview, de Kinderklank, Uit het klooster. 
Rita Zeelenberg heeft als contactpersoon uit het bestuur met de redactie meegedacht en on-
dersteunende inbreng gehad. 
De redactie vindt het belangrijk dat het taalgebruik in de Klankschaal zo verzorgd en helder 
mogelijk is en corrector Jan Zandijk is daarin een waardevolle steun. 
Oproepen voor kopij lopen via de digitale nieuwsbrief van Stichting LiA. Daarnaast wordt ge-
bruik gemaakt van het netwerk van contacten om mensen gericht te vragen om iets te schrij-
ven, te vertalen of foto’s of illustraties aan te leveren. 
De  Klankschaal verschijnt driemaal per jaar in een oplage van zo’n 1000 exemplaren en 
wordt gestuurd naar alle donateurs van de stichting.  Het drukwerk en de verzending wor-
den verzorgd door MEO in Alkmaar. 
 
2.1.4.4 Vietnam werkgroep 
Met enige regelmaat wordt in de Klankschaal, de website en in de nieuwsbrief bericht ge-
daan over de projecten die in Vietnam worden gesteund. Meer informatie over ons grootste 
project, de Tam Binh school in Hue, is ook te vinden op de website van de stichting Tam 
Binh. www.stichtingtambinh.nl   
In de Jaarrekening 2018 staan de bedragen die door donateurs geschonken zijn voor de Viet-
namprojecten.  
In 2020 zijn twee beoefenaars – Maaike van Vliet en Joan Moonen-  enthousiast aan de slag 
gegaan om de Vietnamwerkgroep nieuw leven in te blazen.  
 
 
2.1.4.5 Sociale media 
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten van de websiteredactie en van het Verdie-
pingsprogramma. 
 

5.1 Website Leven in Aandacht 
De website van Stichting Leven in Aandacht bedient zowel beoefenaars als een grote kring 
betrokkenen en belangstellenden. Dit blijkt uit de cijfers van Google Analytics en uit de op-
lage van de (digitale) nieuwsbrief, die ook Leven in Aandacht heet. 
  

https://www.aandacht.net/ethisch-leven-in-de-traditie-van-thich-nhat-hanh
https://www.aandacht.net/procedureregels-bij-een-klacht
https://www.aandacht.net/procedureregels-bij-een-klacht
https://www.aandacht.net/vertrouwenspersonen
http://www.stichtingtambinh.nl/
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Cijfers gebruik 
De website Leven in Aandacht werd in 2020 door 46.162 unieke personen bezocht, waarvan 
35.274 uit Nederland en 6912 uit België. Ruim een derde van de bezoekers, zo’n 35% is man, 
65% vrouw. T.o.v. 2019 is het aantal bezoekers sterk gestegen, toen was het 33.208. Deze 
stijging werd vooral veroorzaakt door de toename van het aantal oudere bezoekers, wat 
goed te zien is in deze tabel (blauw is 2020, oranje 2019). De stijging van het aantal (oudere) 
bezoekers leek samen te hangen met de maatregelen van de regering om het Corona virus 
te bestrijden.  

 
Wat zoeken mensen? 

De website biedt diverse onderwerpen en activiteiten aan. Zoals informatie over de beoefe-
ning en over onze leraar Thich Nhat Hanh, teksten om te gebruiken bij de beoefening, aan-
kondiging van dagen en retraiteweekends, informatie over lokale sangha’s, nieuwsberichten, 
blogposts, informatie over de stichting etc.  
Waar komen mensen terecht die een vraag hebben? Een deel van de bezoekers belandt op 
de homepage en zoekt vandaar verder. Andere mensen kwamen rechtstreeks uit op de vol-
gende pagina’s (in volgorde van frequentie bezoek):  

• Thich Nhat Hanh 

• Plum Village 

• Beoefening – Teksten 

• Activiteiten verdiepingsprogramma 

• Boeddhisme 

• Online mediteren 

• Basisoefeningen 

• Nieuws 

Webteam en vernieuwing website 
Het webteam van de website bestond in 2020 uit een stabiel groepje van drie vrijwilligers. 
Dit team wordt bestuurlijk ondersteund door een lid van het bestuur van de stichting en 
technisch ondersteund door het bedrijf Webteam4u. Er werden in 2020 diverse vernieuwin-
gen doorgevoerd o.a.: 

• Nieuwe lay-out nieuwsbrief 

• Nieuw boekingsprogramma  voor het verdiepingsprogramma 

• Vernieuwing van de donatiepagina, met tevens uitsplitsing van de beide donatiedoe-

len van de stichting: de stichting zelf en de Vietnamprojecten. 
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Leden van het webteam zijn ook actief op sociale media. Vooral op Facebook en YouTube is 

de stichting zeer actief. Het aantal volgers zou nog meer gestimuleerd kunnen worden. 

5.2 Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt elke maand verstuurd naar ongeveer 6200 abonnees. De brief bevat 
aankondigingen van activiteiten in het verdiepingsprogramma en ook steeds meer inhoude-
lijke en inspirerende artikelen of video’s. Deze zijn afkomstig van de rubrieken Nieuwsberich-
ten en Blog van de website en ook van websites en nieuwsbrieven van Plum Village of de 
Thich Nhat Hanh Foundation. De nieuwsbrief wordt goed gelezen en genereert veel aanmel-
dingen voor de activiteiten van de stichting. 
 

5.3 Facebook 
Op Facebook is een open pagina Leven in Aandacht. Het aantal volgers is hier ongeveer 
4600. Het gebruik varieert van 2000 tot 14.000 bereikte mensen per maand. Daarnaast is er 
een open pagina Leven in Aandacht Vlaanderen met 244 volgers. De berichten op de pa-
gina’s komen uit de eigen gemeenschap, maar ook uit de bredere, internationale boeddhisti-
sche gemeenschap. Naast de twee open Facebook pagina’s zijn er ook twee besloten groe-
pen waarin onderling met elkaar berichtjes kunnen worden uitgewisseld: 
Leven in Aandacht met 575 leden 
Sangha De Lotusbloem met 555 leden.  
Vanuit Sangha De Lotusbloem worden ook oefen-activiteiten opgestart, bijvoorbeeld het be-
studeren van de Aandachtsoefeningen waaraan dan een groep leden deelneemt. 
 

5.4 YouTube 
Op YouTube worden Nederlandstalige video’s geplaatst. Het doel is om de beoefening ook in 
het Nederlands op video beschikbaar te stellen. In 2020 waren dit vooral Nederlandstalige 
dharmatalks die opgenomen werden tijdens Nederlandstalige retraites in Duitsland en in Ne-
derland. Het kanaal kent 172 abonnees. Vanaf het begin in 2018 zijn er 11.000 weergaven 
geweest. 
 

5.5 Instagram 
Instagram werd in het najaar van 2020 gestart. Er werden afbeeldingen geplaatst van de be-
oefening, van Thich Nhat Hanh en van kloosterlingen van Plum Village. Instagram kent nu 
180 volgers. 
 

5.6 Twitter 
Ook via het medium Twitter worden berichten en aankondigingen namens de stichting de 
wereld in gestuurd. Er zijn 311 volgers. 
 
 

2.2 De oefengemeenschap Leven in Aandacht in Nederland en Vlaanderen 
 
Onze oefengemeenschap, de Nederlandstalige Sangha, bestaat uit een aantal verschillende 
groepen; hieronder worden die belicht. Hoe groot het aantal beoefenaars van Leven in Aan-
dacht in Nederland en Vlaanderen is, is nauwelijks vast te stellen en hangt sterk van de wijze 
van tellen af.  Duidelijk is wel dat we een grote schare trouwe beoefenaars kennen, die al 
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meer dan 25 jaar bij onze stichting betrokken zijn. Daarnaast wordt bijv. onze website door 
een zeer groot aantal belangstellenden bezocht. 
 
 
2.2.1 Sangha’s  
 
Eind 2019 waren er 93 sangha’s in Nederland en Vlaanderen. Dit aantal was inclusief de 18 
jongeren sangha’s, de zogenaamde Wake Up sangha’s.  
Leden van de Orde van Interzijn zorgen voor de continuïteit en stabiliteit in de beoefening. 
Niet alle sangha’s hebben een Ordelid in hun midden.  
Het jaarlijkse weekend Sangha Opbouw voorziet in aanvullende training van sangha begelei-
ders.  
 
 
2.2.2 Orde van Interzijn 
 
In 2020 zijn twee nieuwe beoefenaar gestart met het Ordelidmaatschapstraject. Het eerste 
jaar doen ze dat als kennismaker. Als ze door willen en mogen gaan, volgt nog een jaar van 
aspirant ordelidmaatschap. In 2020 werden drie aspiranten begeleid om toe te treden tot de 
Orde van Interzijn. Vanwege Corona is in het najaar van 2020 besloten dat de aspiranten nog 
een jaar langer oefenen, voordat zij zullen toetreden tot de Orde van Interzijn.  
In 2020 vond geen ordinatie van nieuwe ordeleden plaats vanwege Corona.  
De Orde van Interzijn komt twee keer per jaar bijeen om samen te mediteren, te oefenen en 
elkaar te inspireren. Daarnaast vindt er een jaarlijks een dag plaats om inhoudelijke aspecten 
van het ordelidmaatschap en de organisatie te bespreken. In 2020 vonden deze activiteiten 
allemaal online plaats.  
Diverse OI-leden begeleiden activiteiten zoals verdiepingsdagen en (weekend)retraites.  
De Tuin van de OI is een groep van vier á vijf OI-leden, die de praktische en lopende zaken 
coördineert, waar nodig ondersteuning biedt bij ordezaken en de ordevergaderingen voor-
bereidt. 
De stichting ondersteunt de Orde met een jaarlijkse bijdrage.  
 
 
2.2.3 Dharmaleraren 
 
In 2018 kende onze beweging tien dharmaleraren. De dharmaleraren worden jaarlijks ge-
vraagd activiteiten van de stichting Leven in Aandacht mede te verzorgen. 
Uit de orde zijn inmiddels 5 aspirant Dharmaleraren voortgekomen. Ook hun lamptransmis-
sie heeft door corona nog niet kunnen plaatsvinden.  
 
 
2.2.4 Wake Up, jongeren (18 – 35 jaar)  
 
Wake Up, de internationale jongerenbeweging binnen de traditie van Thich Nhat Hanh, 
heeft in Nederland 18 en in Vlaanderen 4 jongeren sangha’s. Wake Up Nederland heeft in 
2017 een eigen stichting opgericht; hun statuten komen in grote lijnen overeen met die van 
de stichting LiA. 
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De leeftijd van de Wake Up sangha’s gaat omhoog en er wordt nagedacht over een vervolg 
op Wake-Up. In Den Haag is in 2020 een Middle Age sangha ontstaan van mensen die de 30 
ruim zijn gepasseerd en graag door willen oefenen met hun sangha. In Nijmegen heeft een 
aantal Wake Up oefenaars al voor 2020 het initiatief genomen om een nieuwe sangha op te 
zetten, de zg. Cordium sangha,  waarin ook veel oud Wake Up mensen aan deelnemen.  
Een lid van het bestuur van Wake Up Nederland is als toehoorder in het bestuur van LiA aan-
wezig. Jasper Vaillant heeft deze taak met plezier en tot plezier van het bestuur twee jaar op 
zich genomen. In het nieuwe jaar zal hij worden opgevolgd door Fred Heijnen.  
 
 
 

2.3 De internationale Sangha: Plum Village en het EIAB 
 
Leven in Aandacht maakt onderdeel uit van de internationale Plum Village gemeenschap, die 
ruim 30 jaar geleden door Thich Nhat Hanh werd gesticht. Voor retraites met monastic  kun-
nen beoefenaars terecht bij de meditatiecentra/kloosters Plum Village in Zuid-Frankrijk en 
European Institute of Applied Buddhism (EIAB) in Duitsland. St. Leven in Aandacht werkt sa-
men met de Nederlandstalige monastics, waarmee zij jaarlijks de grote Nederlandstalige re-
traite organiseert. 
De jaarlijkse retraite die in mei zou plaatsvinden, werd vanwege corona verschoven naar het 
najaar. Toen het ook in de herfst niet haalbaar bleek om een live retraite te houden, werd 
besloten om deze retraite online te laten plaatsvinden.  
Thich Nhat Hanh -in 2014 getroffen door een ernstige hersenbloeding- is in 2018 naar zijn 
geboorteland Vietnam teruggekeerd, waar hij nu in zijn 'root temple' in Hué woont, omringd 
door de liefdevolle zorg van veel monastics. 
 
 

2.4 Boeddhisme in Nederland 

 
In 2020 heeft de stichting Leven in Aandacht haar deelname aan de Boeddhistische Unie Ne-
derland (BUN) voortgezet. Jan Boswijk heeft als dharmaleraar zitting in de dharma advies-
raad van de BUN. Carolien Balt is algemeen lid van het bestuur van de BUN. Hans Messelink 
vertegenwoordigt Leven in Aandacht in de algemene ledenvergadering. 
 
 
 

 

 

3 Donateurswerving en schenkingen  
 

Kosten van het beheer en fondswerving  

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Voor fysieke vergaderin-
gen kunnen reiskosten worden gedeclareerd tegen de gebruikelijk 19ct/km. 
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De kosten van het administratieve beheer bedragen normaal ca. 5% van de omzet.  2020 is 
door corona een wat afwijkend jaar geweest omdat de omzet van het Verdiepingspro-
gramma meer dan gehalveerd is. De publiciteitskosten (Klankschaal fondswerving, website 
en social media) bedragen structureel ook ca. 5% van de omzet. 
 
Beleid reserves: 
De stichting houdt een reserve aan om de volgende redenen: 

• Ten behoeve van de continuïteit, om schommelingen in de donatieopbrengsten te 
kunnen opvangen, met name voor de Vietnam projecten. 

• Om risico’s bij de uitvoering van het Verdiepingsprogramma af te kunnen dekken 

• Een bestemmingsreserve om te zijner tijd een eigen retraitecentrum te kunnen finan-
cieren. 

 
 

4 Toekomstplannen 
Zoals in het meer jaren beleidsplan van de stichting beschreven staat, zal in de komende ja-
ren onze aandacht uitgaan naar een aantal doelstellingen, namelijk: 

1. Verdere opbouw en koesteren van onze gemeenschap 
2. Continueren Vietnamprojecten 
3. Bevorderen continuïteit vrijwilligers 
4. Gezond financieel beleid 

Nadat het Vriendenhuis in Tricht ophield te bestaan, is er het initiatief genomen om de mo-
gelijkheden van een permanent retraitecentrum te onderzoeken. Dit mogelijke centrum 
wordt voorlopig centrum voor interzijn genoemd. Twee leden van het bestuur nemen deel 
aan deze werkgroep.  
 

 
 


