
Financieel verslag 2021  Zen Heart Sangha Nederland   
 

 
Vorig jaar schreven wij hier: “Ook wanneer we hopelijk snel weer terug kunnen naar ‘normaal’, zullen wij 
naar verwachting gebruik blijven maken van deze online structuur”  Ondertussen zijn we een jaar verder 

en is er eigenlijk nog niet zo veel veranderd. Bij het schrijven van dit verslag komen we nog niet zo lang 
geleden weer uit een lockdown.  
 

Ondanks dat heeft de Zen Heart Sangha financieel een goed jaar achter de rug. 
 

Overschot 2021 
Het jaar 2021 is afgesloten met een netto positief resultaat van € 8.149.          
2020: € 3.385 

2019: €    795  
2018: €    908. 
 

Donaties, overige inkomsten en kosten sesshin/zazenkai 
 
In 2021 zijn de totale inkomsten uit donaties togenomen tot € 48.818 (2020: € 33.716), een flinke 

toename. Deels omdat er gewoon meer gedoneerd lijkt te zijn. De voornaamste oorzaak van het verschil 
met 2020 is echter dat er toen alleen in augustus een sesshin in Holten is gehouden, terwijl we in 2021 
drie keer in Holten zijn geweest (mei, augustus en november).  

Meer ‘sesshin-dagen’ dus en daarbij is de gesuggereerde donatie per dag in Holten hoger dan voor een 
sesshin in de Copernicustraat omdat er in Holten immers ook voor accommodatie moet worden betaald.  
 

Startend 2021 worden donaties in het financieel rapport niet meer apart geregistreerd als Donaties 
Algemeen en Donaties Sesshin. Deels omdat het onderscheid naar onze mening niet veel toevoegt, deels 
omdat het onderscheid niet altijd duidelijk blijkt uit de ontvangen bijschrijvingen, maar ook omdat wij de 

ontvangsten ook echt zien als een donatie en niet als een ‘vergoeding voor geleverde diensten’.  
 

Ontvangsten voor de cursus Healthy Boundaries € 1.326 (2020: € 777) zijn iets toegenomen door een 
extra cursus die Michel gegeven heeft. 
 

De kosten van accommodatie, eten en drinken 
Kosten van accommodatie zijn toegenomen tot € 8.628 (2020: € 2.937) door de extra Holten sesshins in 
mei en november. Dit verklaart ook de toename in de uitgaven aan eten en drinken van € 3.371 (2020: € 

2.443).  
 
Toelage en onkostenvergoedingen leraar 

De toelage voor Michel Oltheten is in 2021 toegenomen met 5% als indexatie die de laatste jaren niet 
had plaatsgevonden. 
 

De reiskosten zijn hoger doordat er ook meer mogelijkheid toe was in 2021. De kosten zijn weer op het 
niveau voor 2020. 
 

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 

 
In 2021 hebben twee bestuursleden met de cursus Healthy Boundaries gevolgd. ZHS heeft de kosten 

daarvan betaald ad € 491.  
 
Voor de studieavonden is voor € 250 materiaal (kaartenboxen) aangeschaft van Etty Hillesum 

 
Voor internet en computerapparatuur zijn de kosten net als in 2020 hoger om de verbinding met de 
Sangha in stand te houden. Er zijn o.a. twee tweedehands Windows tablets gekocht, waarvan één voor in 

de zendo. Deze hebben geen ventilator, wat voor in de zendo een stuk rustiger is. Verder is er een betere 
webcam gekocht voor de live stream. 
 

De kosten bibliotheek ad € 327 bestaan deels uit de kosten van materiaal voor de nieuwe boekenkast die 
Michel in elkaar heeft gezet. 
 

In 2021 is € 325,- gestort aan Zen Peace Makers in Belgie. Dit is het bedrag dat van de Sangha leden is 
ontvangen n.a.l.v. Frank de Waele’s presentatie via Zoom. Daarnaast is  € 200 gestort aan Zen Peace 
Makers Duitsland en € 54,- aan het Kopila Valley Childrens school in Nepal. 

 
Reserves /bestemming van het overschot 2021 en verplichtingen 
 

Op 31 december 2021 staat er op de balans behalve een kleine post ad € 146 aan nog te betalen kosten 
over 2021 een verplichting van € 900 inzake ontvangen voorschotten van Sangha leden voor de Maha 

Sangha sesshin die hopelijk in April 2022 zal worden gehouden in Frandeux. 
Buiten deze passiva heeft de Zen Heart Sangha geen schulden.  
 

Het overschot 2021 ad € 8.149 zal worden toegevoegd aan de reserves, waarmee deze eind 2021 
uitkomen op € 23.707 (2020: 15.558). 
 

Rest ons iedereen weer te bedanken voor jullie genereuze bijdragen in 2021. 
 
Den Haag, februari 2022 

 
J. van Dansik, voorzitter 
 

M. Hogendijk, Secretaris 
 
M. Hakstege, Penningmeester 


