Financieel jaarverslag Stichting Witte Tara 2018
Het oogmerk van de stichting is om cursussen en trainingen van het Centrum voor Tantra mogelijk te
maken voor deelnemers, wier financiële omstandigheden onvoldoende zijn om deze cursussen
geheel uit eigen middelen te betalen. 2018 was het eerste volledige boekjaar van de stichting sinds
de oprichting in 2017.
Inkomsten en uitgaven 2018 (volgens de bankrekening, zie toelichting)
€ 16.196,75 Saldo 31-12-2017
4.504,28 Inkomsten
-3.835,59 Uitgaven
€ 16.865,44 Saldo 31-12-2018

Verdeling van de inkomsten

Inkomsten WT 2018
247.00
265.50

Evenementen CvT

1,255.70

De Bedding
Individueel, incidenteel - via website
Individueel, incidenteel - overig
Individueel, periodiek
589.37

2,146.71

Verdeling van de uitgaven

Uitgaven WT 2018
184.61

105.98

Uitbetaalde steungelden
PR
Administratieve kosten

3,545.00
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Toelichting door het bestuur
Het bestuur is verheugd dat in 2018 het merendeel van de subsidieaanvragen gehonoreerd kon
worden. Gelet op het huidige saldo en de ervaringen in 2018 verwacht het bestuur dat dat ook in
2019 het geval zal zijn.
Zoals blijkt uit het diagram laten de inkomsten die in 2018 per bank zijn binnengekomen (geheel uit
donaties) zich verdelen in 5 categorieën. Individuele gevers en Stichting de Boogschutter (= het
Centrum voor Tantra) waren de grootste contribuanten. Hierbij kan het volgende worden opgemerkt:
-

De website functioneert uitstekend als kanaal voor binnenkomende donaties (48%). Deze
bijdragen hebben echter een incidenteel karakter.
Individuele periodieke bijdragen vormen vooralsnog slechts een gering deel van de donatie
inkomsten (5%).

Met andere woorden, hoewel gulle individuele gevers een belangrijke bijdrage leveren, speciaal via
de website, is de gecommitteerde individuele donatie influx relatief klein.
Stromen van geven en ontvangen feitelijk groter
Behalve wat er omgaat op de bankrekening zijn er nog andere geldstromen die een belangrijk
onderdeel vormen van de activiteiten van Witte Tara. Stichting de Boogschutter (verder aangeduid
als “de Boog”) heeft voor 2018 een bijdrage toegezegd aan Witte Tara ter waarde van € 5.385,29,-.
Dit bedrag is echter niet feitelijk uitbetaald of verrekend, hangende een nog lopend overleg tussen
Witte Tara en de Boog over de beste vorm voor deze geldstroom. Het betreffende overleg is begin
2019 succesvol afgerond en de uiteindelijk gekozen vorm (waarover meer onder het hoofdje “BTW
kwesties”) zal met terugwerkende kracht worden geëffectueerd.
Anderzijds is, hangende het genoemde overleg, een deel van de toegekende steun voor trainingen
beginnend in 2018 evenmin in 2018 door de Boog aan Witte Tara gefactureerd. Het gaat om
€ 6.814,05 aan toegekende steun.
Worden de genoemde additionele stromen van geven en ontvangen wél als geldstromen in beeld
gebracht, dan zouden de jaarcijfers er als volgt uitzien:
Inkomsten en uitgaven 2018 (inclusief virtuele stromen)
€ 16.196,75 Saldo 31-12-2017
9.889,57 Inkomsten, inclusief toezegging de Boog
-10.649,64 Uitgaven, inclusief alle toegekende, maar vooralsnog niet
uitbetaalde of verrekende steungelden
€ 15.436,68 Virtueel saldo 31-12-2018

In bovenstaande cijfers valt op dat Witte Tara over 2018 minder heeft gespendeerd aan financiële
steun dan mogelijk was geweest. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat in januari 2018 nog
geen uitdeelronde plaatsvond, er waren dus slechts vijf tweemaandelijkse rondes. Bovendien liep de
uitstroom later in het jaar terug. Dit was vooral een gevolg van de rotatie in het trainingsaanbod van
het Centrum voor Tantra. In maart en mei lag het totaal van alle aanvragen hierdoor aanmerkelijk
hoger dan in de overige drie rondes.
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De terugval in aanvragen kwam overigens gelegen, want in september werd duidelijk dat, met de
beschikbare middelen, de uitstroom van eerder in het jaar niet zou zijn vol te houden. In verband
hiermee werd het niveau van de tweemaandelijkse verdeelpot voorlopig teruggebracht van € 5.000,naar € 3.000,-. Het bestuur hanteert nu als beleid om het per verdeelronde uit te reiken bedrag te
laten variëren met het kostenniveau van trainingen die op dat moment open zijn voor inschrijving en
waarvoor steunaanvragen kunnen worden verwacht.
Volledige stromen van geven en ontvangen Witte Tara 2018
Verdeling van de volledige instroom (inclusief toezegging de Boog)

Alle middelen nieuw ter beschikking gekomen aan WT in 2018
1,255.70

Evenementen CvT
589.37

De Bedding
Individueel, incidenteel - via website
Individueel, incidenteel - overig
Individueel, periodiek

5,385.29

2,146.71

Toezegging Boog

265.50
247.00

Verdeling van de volledige uitstroom (inclusief vooralsnog niet verrekende/gefactureerde posten)

Alle middelen uitgegeven/toegewezen door WT in 2018
184.61 105.98

Definitief toegekende steungelden
PR
Administratieve kosten

10,359.05
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Verdeling van de uitgereikte steun
Het totaal aan uitgereikte steun, als ontvangen door individuele studenten (dus inclusief BTW op de
aangevraagde bedragen) was € 11.790,-. Dit vertegenwoordigt voor Witte Tara echter slechts een
uitstroom van € 10.359,05 (zie hierna onder het hoofdje “BTW kwesties”). Het gaat om 19
gehonoreerde aanvragen. Onderstaand diagram geeft enig inzicht in hoe de steun verdeeld was over
categorieën trainingen uit het aanbod van het Centrum:

Uitgereikte steun 2018
20%

Totaal € 11.790,Jong Tantra (5 aanvragen)

38%

Diverse groepen (10 aanvragen)

Tantratraining (4 aanvragen)

42%

Reeds gehonoreerde aanvragen 2019
Bovengenoemde steunbedragen betreffen trainingen startend in 2018. Daarnaast heeft Witte Tara in
2018 ook reeds 10 steunaanvragen gehonoreerd voor trainingen in 2019. Het betreft een
totaalbedrag, inclusief BTW, van € 2.610,-. De afhandeling hiervan (in dit geval verrekening met
donatie de Boog, zie onder) zal worden meegenomen in het jaarverslag over 2019.
BTW kwesties
Aan de zijde van de Boog bestaat de intentie om jaarlijks een aanzienlijk bedrag (van enige duizenden
euro’s) beschikbaar te stellen aan Witte Tara. Het bestuur van Witte Tara heeft zich gebogen over de
vorm waarin zo’n bijdrage van de Boog het best verwerkt kan worden, dit met het oog op de
wenselijkheid om BTW te vermijden. Indien immers de Boog facturen stuurt aan Stichting Witte Tara
i.v.m. de door de laatste te verlenen steun aan individuele deelnemers, dan impliceert het heffen van
BTW dat de middelen van de stichting met 21 % extra worden belast, wat onwenselijk is.
Het bestuur van Witte Tara en de Boog hebben daarom, na uitvoerig overleg, afgesproken dat het
door de Boog beschikbaar gestelde bedrag eerst wordt aangewend voor steunaanvragen totdat deze
financiële ruimte (in 2018: € 5.000,-) is uitgeput. De betreffende aanvragers ontvangen de toegewezen
steun dan in de vorm van een korting op hun trainingskosten. Voor die aanvragers zelf zal deze
verrekening van het verkregen steunbedrag als korting overigens helemaal niet zichtbaar zijn. Het
gaat hier uitsluitend over de interne administratieve afhandeling.
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Op deze wijze hoeft over door Witte Tara toegekende ondersteuning, voor zover die gedekt wordt
door het bedrag dat de Boog dat jaar beschikbaar heeft gesteld, geen BTW te worden afgedragen.
Dat deel van de ondersteuning krijgt immers de vorm van niet berekende trainingskosten.
Witte Tara krijgt dan voor dit deel van de toegekende steun een iets andere rol dan bij oprichting was
voorzien, in die zin dat ze niet langer bedragen uitkeert, maar eerder komt te functioneren als
toewijzingsinstantie. Witte Tara kent subsidie toe aan individuele aanvragers, die vervolgens bij de
Boog worden geregistreerd. Daarmee dient Witte Tara echter wel een belangrijke bestaansreden
(transparantie in het toewijzingsproces), terwijl de gelden optimaal kunnen worden benut.
Het surplus van de aanvragen dat uitgaat boven de jaarlijkse reservering van De Boog kan uiteraard
nog steeds worden gericht aan Witte Tara, die daarover met vaste frequentie uit eigen middelen zal
beschikken conform het toewijzingsbeleid. Daarover kan BTW vooralsnog niet worden vermeden.
Deze constructie heeft als consequentie voor de jaarlijkse rapportages door Witte Tara dat een
belangrijk deel van de toegekende steun niet zichtbaar is op de bankrekening en – met het oog op de
eerder genoemde transparantie – daarom juist wel in het jaarverslag.

Het bestuur van Stichting Witte Tara,
Erik van Zadelhof (Penningmeester)
Marjoke Laan (Secretaris)
Jan Kerkhoven (Voorzitter)

Goedgekeurd door kascommissie, april 2019.
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