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Overschot 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een netto positief resultaat van € 795 t.o.v. € 908 positief in 
2018  (2017:  € 2.130 negatief).

Donaties en kosten sesshin / zazenkai
In 2019 zijn de totale inkomsten uit donaties vrijwel gelijk ten opzichte van 2018, met een 
kleine verschuiving in de algemene donaties t.o.v. de sesshin bijdragen. De totale donaties 
bedroegen € 38.141 (€ 37.582 in 2018 en € 37.380 in 2017.)
De bijdragen aan sesshins/zazenkai namen toe met € 2.004, de algemene donaties namen 
af met € 1.444.
Nieuw in 2019 waren de twee zazenkai, waaruit € 510 aan bijdragen werd ontvangen.

Hierbij 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 op de algemene donaties worden geboekt, maar die deels ook sesshin-
bijdragen zijn. 

De kosten van accommodatie zijn ten opzichte van 2018 een stuk lager doordat er slechts 
twee in plaats van drie sesshins werden georganiseerd in De Dieken, in Holten.

Uitgaven aan eten en drinken namen toe met € 968 euro tot € 4.083 (€ 3.115 in 2018 en € 
3.529 in 2017.) Een toename van 31% tov 2018 en 16% tov 2017)

Het lijkt een kwestie van 'inkoopbeleid' te zijn waar wellicht beter op gelet kan worden.

Toelage en onkostenvergoedingen leraar
De toelage voor Michel Oltheten is per 1 januari 2019 verhoogd van € 1.650 naar € 1.700. 
waardoor de kosten hiervan zijn toegenomen met € 600

De reiskosten vielen hoger uit vanwege extra sesshins in Frankrijk (transmissie João)
 
In 2019 heeft Michel Oltheten de opleiding Healthy Boundaries gevolgd, aan het FaithTrust 
Institute. De kosten hiervan bedroegen € 279,-.
 
Behalve aan Michel Oltheten worden er geen vrijwilligersvergoedingen of andere 
vergoedingen uitbetaald, anders dan uitgaven die worden voorgeschoten en gedeclareerd 
door sangha leden tijdens sesshins.

Overige uitgaven
Uitgaven 'inventaris zendo' zijn gedaan voor nieuwe Oryoki bakjes (€ 75), spatels (€ 45,-) en 



dakdragers voor op de auto om spullen mee te vervoeren voor de sesshins (€ 150).

Giften en cadeau's zijn gegeven aan de Zen Peace Makers Duitsland (€ 400), de jaarlijkse 
bijdrage aan de White Plum Sangha (USD 150) en aan de One Heart Sangha (€ 95).

Op basis van de begroting verwachten wij in 2020 weinig verandering in de uitgaven. 
Uiteraard hopen wij dat ook de donaties op het niveau van 2019 blijven.

Reserves /bestemming van het overschot 2019
Het overschot 2019 ad € 795 zal worden toegevoegd aan de reserves van de Zen Heart 
Sangha, waarmee deze eind 2019 uitkomen op € 12.173 (2018: € 11.378). Er zijn geen 
schulden.
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