Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Leven in Aandacht

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 1 4 9 7 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

bestuur@aandacht.net

Website (*)

www.aandacht.net

RSIN (**)

8 1 6 0 5 4 1 0 1

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Haiko Meelis

Secretaris

Jacquelien van Galen

Penningmeester

Eric Eliel

Algemeen bestuurslid

Elly de Leon

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Leven in Aandacht (opgericht in 1995) heeft als doel het gedachtegoed van
de Boeddhistische Zen-meester Thich Nhat Hanh (Thay) te verspreiden in Nederland
en Vlaanderen. Zij doet dit middels het ondersteunen van sangha’s, door het
organiseren van meditatiedagen en retraites en door het uitnodigen van monniken en
nonnen uit de kloosters in deze traditie om in Nederland en Vlaanderen retraites te
ondersteunen. Ook wordt er geld ingezameld voor educatieve projecten in Vietnam.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting houdt een website in stand waarmee informatie wordt gedeeld met de
beoefenaren van het Boeddhisme volgens de traditie van Thich Nhat Hanh. Die
website is ook een communicatiemiddel waardoor bezoekers een donatie aan de
stichting kunnen doen, zowel aan de stichting zelf of voor de educatieve projecten in
Vietnam. Een ander belangrijk aspect van de website is de aankondiging van
meditatiedagen en retraites waarvoor men zich ook via de website kan inschrijven. De
stichting verzorgt 3 keer per jaar een tijdschrift (voor de ongeveer 1000 donateurs)
waarin beoefenaren van deze traditie delen over hun beoefening. Bovendien verzorgt
de stichting een maandelijske nieuwsbrief die aan ongeveer 6000 belangstellenden
wordt toegezonden.
De stichting zamelt ook fondsen in voor kloosters in deze traditie in Frankrijk en
Duitsland. De meest zichtbare activiteit van de stichting zijn de meditatiedagen (20
stuks) en retraites (9 stuks). In totaal hebben deze ongeveer 1000 bezoekers
getrokken. Al deze activiteiten dragen bij aan het realiseren van de doelstelling van de
stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties en legaten. De meditatiedagen en retraites zijn, in het algemeen, financieel
zelf-voorzienend.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Een deel van de donaties en legaten is geoormerkt voor een specifieke activiteit van de
stichting, zoals de educatieve projecten in Vietnam, of de ondersteuning van kloosters
in de traditie van Thich Nhat Hanh in Frankrijk en Duitsland. Die donaties worden
onverkort doorgegeven. Een ander deel van de donaties en legaten wordt gebruikt
voor het uitbrengen van het tijdschrift "De Klankschaal" en voor de overige
communicatiemiddelen. Een relatief klein deel is nodig om de stichting in stand te
houden.
De reserves worden grotendeel aangehouden op een spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.aandacht.net/images/St_LIA/20210426_-_Beleid
splan_final_1.1.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

- Het uitbrengen van nieuwsbrieven;
- Het uitgeven van het tijdschrift de Klankschaal
- Het organiseren van 20 dagen van aandacht en 9 retraites
- Het onderhouden van relaties met de vele vrijwilligers.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

0 1

Balansdatum

Activa

– 0

1

– 2 0 2 2

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

01-01-2022

01-01-2021 (*)

Passiva

01-01-2022

01-01-2021 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

80.920

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

34.945

€

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

0

Overige reserves

€

€

+

€

Voorraden

€

1.387

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

7.639

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

+
€

131.692

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

131.692

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

15.827

Totaal

€

131.692

+
€

+
€

115.865

0

0

+
€

€

+
€

€
122.666

€

0

€

+

+
€

0

In financieel opzicht is de stichting zeer gezond met een, naar verhouding, grote continuiteitsreserve (75% van de lasten). De bestemmingsreserve
bestaat uit twee delen, n.l. een ten bate van de educatieve projecten in Vietnam en een ten bate van de kloostergemeenschappen in Plum Village. Aan da
kenat van de activa staat een vooraad van Euro 1387.-. Dat zijn Yogamatjes die in een eerder jaar zijn aangeschaft. Vanaf 2022 zal die voorraad over 5
jaar worden afgeschreven.
De liquide middelen zijn over verschillende bankrekeningen verdeeld zodat er geen negatieve rente hoeft te worden afgedragen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2022

2021 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

86.225

Som van baten van particulieren

€

86.225

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

86.225

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

41.589

€

Overige baten

€

2

Som van de baten

€

127.816

+

€
€

+

+

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2022

2021 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

50.544

€
€

9.360

Anders, namelijk (vul hier in)

Retraites, verdiepingsdagen

€

41.644

Besteed aan doelstellingen

€

101.548

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

6.085

Som van de lasten

€

107.633

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

€
€

+
0

€

20.183

+

€
€

€

+
0

0

BATEN:
Deze bestaan uit donaties en legaten enerzijds, en de omzet die is gerealiseerd door
het organiseren van verdiepingsdagen en retraites.
LASTEN:
De post voorlichting en bewutswording omvat het in stand houden van de website, het
uitgeven van het tijdschrift en een bijzonder (digitaliserings)project t.b.v. de wereldwijde
kloostergemeenschappen. De baten en lasten van de verdiepinsdagen en retraites zijn
bijzonder goed in balans. De kosten van beheer en administratie omvatten
bestuurskosten (716.-), administratie- en bankkosten, kosten van ICT, verzekeringen,
opslagruimte, enz.

Open

