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In 2017 zijn de inkomsten uit donaties wederom toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar,
al is het in iets mindere mate.
De donaties aan sesshins zijn nagenoeg gelijk gebleven met € 24.998 t.o.v. € 25.017 in 2016. De
overige donaties zijn met € 1.896 toegenomen van € 10.483 tot € 12.379.
Een stijging van de totale bruto inkomsten, inclusief € 3 rente, dus van € 1.874 tot € 37.380 (de
toename 2015-2016 was € 10.201).
De kosten van accommodatie, eten en drinken tijdens de sesshins zijn gestegen met € 574 tot
€ 11.496.
De bruto inkomsten komen hiermee over 2017 € 1.300 hoger uit op € 25.434 (2016: € 24.134).
De algemene kosten, zoals de kleine uitgaven t.b.v. de zendo , bibliotheek, giften, bankkosten,
reiskostenvergoeding, kosten van internet en overige kleine uitgaven vielen wat hoger uit in 2017:
€ 2.064 t.o.v. € 1.900). Voor de zendo zijn serveerschalen aangeschaft en een aantal matrassen
voor deelnemers die blijven slapen tijdens de sesshins in de Copernicusstraat.
De huur van de zendo is gelijk gebleven met € 3.600.
2017 is afgesloten met een netto negatief resultaat van € 2.130 t.o.v. € 615 negatief in 2016.
Dit is geen verassing (begroot was een tekort van € 2.590) en het ‘gevolg’ van de verhoging van de
toelage van Michel Oltheten Sensei na 2015.
De toelage is ten opzichte van 2016 toegenomen met € 2.650 tot € 21.900.
In 2016 bedroeg de toelage € 1.525 per maand van januari tot en met oktober en is toen verhoogd
naar € 2.000 per maand.
Vanaf juli 2017 ontvangt Michel Oltheten Sensei een vroegpensioen waardoor de toelage verlaagd
kon worden naar € 1.650.
Bij het huidig niveau van inkomsten en uitgaven zal er, rekening houdend met de verlaagde toelage,
op break-even worden uitgekomen in 2018.
De aanwezige reserves van € 10.470 zullen de ‘dips’ in inkomsten tussen de sesshins kunnen
opvangen.

