
Financieel verslag 2020 Zen Heart Sangha Nederland

Zoals voor iedereen was 2020 ook voor de Zen Heart Sangha een vreemd jaar. Bij de 
uitbraak van het virus in maart was onze verwachting dat het financieel wel eens een 
moeilijke periode kon gaan worden. Dit bleek gelukkig mee te vallen. Sangha zich laten zien 
door genereus te (blijven) doneren. Dank aan iedereen voor jullie steun!
Weliswaar zijn er extra uitgaven gedaan om ons aan de nieuwe situatie aan te passen, zie 
de toelichting hieronder, maar de online sesshins, het online reseveringssysteem, in 
combinatie met de online deelname aan het wekelijkse schema, zijn een prima alternatief 
gebleken. Ook wanneer we hopelijk snel weer terug kunnen naar ‘normaal’, zullen wij naar 
verwachting gebruik blijven maken van deze online structuur. 
Dank aan Michel Oltheten die aan de opzet hiervan in het begin veel werk heeft gehad.

Overschot 2020
Het jaar 2020 is afgesloten met een netto positief resultaat van € 3.385  t.o.v. € 795 positief 
in 2019  (2018: € 908).

Donaties, overige inkomsten en kosten sesshin/zazenkai

In 2020 zijn de totale inkomsten uit donaties gedaald met € 4.426 ten opzichte van 2019. De
totale donaties bedroegen € 33.716 (€ 38.142 in 2019 en € 37.582 in 2018.) 
De bijdragen aan sesshins/zazenkai namen af met € 5.104, de algemene donaties namen 
iets toe met 
€ 677. De afname van de sesshin bijdragen komt grotendeels doordat er geen bijdrage voor 
eten en drinken en accommodatie (Holten, mei sesshin) gevraagd hoefde te worden als 
gevolg van de corona beperkingen.

Er wordt opgemerkt dat er een verschuiving in de rubricering van donaties (sesshin/overig) 
mogelijk is doordat dit niet altijd uit de bankomschijving blijkt, de bijdragen aan sesshin 
vrijwillig zijn en soms een extra bijdrage bevatten die onder de algemene donatie 
gerubriceerd zou kunnen worden. Sommige donateurs doen ook een of twee grote 
jaardonaties, die als algemene donaties worden verantwoord, maar die deels ook sesshin-
bijdragen zijn.

Nieuw in 2020 waren de inkomsten ad € 777 voor de online ‘Healthy Boundaries’ cursussen 
die Michel Oltheten heeft gegeven. Zen Heart Sangha heeft in 2019 de opleidingskosten ad 
€ 279 hiervoor gedragen.

De kosten van accommodatie, eten en drinken
Kosten van accommodatie zijn afgenomen met € 2.775 opzichte van 2019 doordat er slechts
één sesshin heeft kunnen plaatsvinden in De Dieken, in Holten.

Ook uitgaven aan eten en drinken namen sterk af met € 1.640 doordat er geen of zeer 
beperkte fysieke deelname aan de sesshins mogelijk was.

Toelage en onkostenvergoedingen leraar
De toelage voor Michel Oltheten is in 2020 ongewijzigd t.o.v. 2019.

De reiskosten vielen lager uit door de Corona beperkingen: o.a. uitstel transmissie Scott, in 
Engeland en minder reiskosten naar Parijs. 
 
Behalve de toelage die Michel Oltheten ontvangt worden er geen vrijwilligersvergoedingen 
of andere vergoedingen uitbetaald, anders dan uitgaven die worden voorgeschoten en 



gedeclareerd door sangha leden tijdens sesshins.

Overige uitgaven

De kosten van Internet, hosting etc zijn toegenomen vanwege de diverse aanpassingen die 
de Sangha heeft moeten doen om zich aan te passen aan de nieuwe Corona-realiteit. 
Hieronder begrepen een abonnement op ZOOM voor de online verbinding met de Sangha en
kosten voor het online reserveringssysteem.
Ook zijn er kosten gemaakt voor een uitbreiding van het abonnement voor het gebruik van 
een e-mail server, waardoor bulkmail versturen vanaf meerdere laptops mogelijk is.  

In de post Inventaris Zendo zijn de kosten opgenomen van de aanschaf van microfoons voor 
de Zoom verbindingen en er is een opzet-groothoeklens aangeschaft voor een ruimere 
beeldhoek van de zendo. 

De kosten Computer en software bestaan uit de aanschaf van een tweede hands 
‘refurbished’ laptop , een uitbreiding van het intern geheugen om deze beter geschikt te 
maken voor het gebruik van ZOOM en er is een printer gekocht.
 
In 2019 is er € 400 door de Sangha gestort aan Zen Peace Makers Duitsland voor deelname 
aan een ‘White Plum’ bijeenkomst. In 2020 is dit bedrag teruggestort vanwege het niet 
doorgaan hiervan.

Reserves /bestemming van het overschot 2020
Het overschot 2020 ad € 3.385 zal worden toegevoegd aan de reserves van de Zen Heart 
Sangha, waarmee deze eind 2020 uitkomen op € 15.558 (2019: € 12.173). Er zijn geen 
schulden.

Den Haag, februari 2021

J. van Dansik, voorzitter

B. van Lent, Secretaris

M. Hakstege, Penningmeester
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