Financieel jaarverslag Stichting Witte Tara 2019
Voor een goed begrip van dit jaarverslag is het nodig om onderscheid te maken tussen:
1. Een overzicht puur op basis van de geldstromen naar en van de bankrekening in 2019 en
2. Het ‘virtueel’ overzicht, waarin ook een uitwisseling van middelen is meegenomen die
plaatsvindt met gesloten beurzen tussen Witte Tara en het Centrum voor Tantra (of eigenlijk
Stichting de Boogschutter, de rechtspersoon achter het Centrum)
De door Witte Tara uitgeloofde steun is in deze twee overzichten bovendien anders verdeeld over de
tijd, zie pagina 3 voor verdere uitleg. De meest getrouwe weergave van inkomsten en uitgaven van
Stichting Witte Tara in 2019 is te vinden in het tweede, ‘virtuele’ overzicht. We beginnen echter met
het eerste, als verantwoording van de kasstromen die hebben plaatsgevonden via de bank.
Inkomsten en uitgaven 2019 (= overzicht 1, kasstromen)
€ 16.865,44 Saldo 31-12-2018
5.901,53 Inkomsten
-7.592,53 Uitgaven
€ 15.174,44 Saldo 31-12-2019

Verdeling van de inkomsten (voor zover kasstromen)

Inkomsten WT 2019
120.00

De Bedding

Individueel, incidenteel - via website
2,084.53

Individueel, incidenteel - overig

Individueel, periodiek

3,537.00

160.00
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Verdeling van de uitgaven (voor zover kasstromen)

Uitgaven WT 2019
121.45
154.23

89.85

Uitbetaalde steungelden

PR

Administratieve kosten

Bestuurskosten

7,227.00

Toelichting door het bestuur
Zoals blijkt uit het eerste diagram laten de inkomsten die in 2019 per bank zijn binnengekomen
(geheel uit donaties) zich verdelen in 4 categorieën. Hierbij kan het volgende worden opgemerkt:
-

De website functioneert nog steeds uitstekend als kanaal voor binnenkomende donaties
(35%). Deze bijdragen hebben een incidenteel karakter.
Individuele periodieke bijdragen, vorig jaar nog slechts 5% van de inkomsten, zijn inmiddels
aangezwollen tot een belangrijke bron (60%). Dit is zeer heuglijk nieuws!

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 2019 wederom een bijdrage toegezegd aan Witte Tara, nu ter waarde van
€ 6.833,-. Dit bedrag is echter niet feitelijk uitbetaald, maar verrekend met een deel van de door
Witte Tara toegekende steun. Op deze manier is over de betreffende steun namelijk geen BTW
verschuldigd.
Worden de genoemde additionele stromen van geven en ontvangen wél als geldstromen in beeld
gebracht, dan zouden de jaarcijfers er als volgt uitzien:
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Inkomsten en uitgaven 2019 (= overzicht 2, inclusief virtuele stromen)
€ 15.436,68 Virtueel saldo 31-12-2018
12.734,53 Inkomsten incl. toezegging de Boog
-9.786,46 Uitgaven incl. virtuele uitstroom
€ 18.384,75 Virtueel saldo 31-12-2019

Weergave betreft alleen ondersteuning voor trainingen 2019
Hierbij moet worden aangetekend dat dit overzicht aan de uitgavenkant ook ondersteuning omvat
die reeds in 2018 was toegekend, maar voor trainingen die pas in 2019 van start gingen. Daarentegen
is steun, in 2019 toegekend voor trainingen die pas in 2020 van start gaan, juist niet inbegrepen
(ondanks dat deze voor een deel al in 2019 is uitbetaald aan de Boog en dus wel meetelt voor het
kasstromenoverzicht).
Er zijn twee redenen dit zo te doen. Ten eerste ontstaat op deze manier een compleet overzicht van
de steun die studenten bij het Centrum voor Tantra daadwerkelijk in het jaar 2019 hebben genoten.
Maar een tweede belangrijke reden voor deze weergave is de ervaring dat een deel van de
toegekende steun niet werkelijk wordt gebruikt. Dit heeft verschillende oorzaken. Het komt voor dat
studenten die reeds steun toegewezen hadden gekregen, de training bij nader inzien toch annuleren.
Daarnaast hebben studenten soms parallelle aanvragen voor ondersteuning lopen bij Witte Tara en
Stichting Ruimhartig. Witte Tara hanteert als beleid dat er geen stapeling kan zijn met steun uit
Ruimhartig. In gevallen van dubbele toekenning vervalt meestal de steun door Witte Tara. Ook komt
het voor (juist nu) dat trainingen worden afgezegd door het Centrum voor Tantra.
Pals als het kalenderjaar is afgelopen bestaat er volledige duidelijkheid welk deel van de toegekende
steun voor trainingen in dat jaar is komen te vervallen. Dus door het overzicht te beperken tot steun
voor trainingen die werkelijk in 2019 hebben plaatsgevonden, vervalt de noodzaak van correcties
achteraf. Ook ontstaat er geen vertekend beeld van de hoeveelheid uitgereikte steun. Met name in
de huidige tijd is dit relevant, want de reeds in 2019 toegekende steun voor trainingen in 2020
betreft voor een belangrijk deel trainingen die ten tijde van het schrijven van dit verslag wegens de
coronacrisis waren komen te vervallen.
Toename van het virtueel saldo
Het virtueel saldo is over 2019 met bijna € 3.000 toegenomen. Dit hoeft echter niet te worden
geweten aan een overdreven zuinig toewijzingsbeleid door het bestuur. Een van de oorzaken is een
donatie van € 2.173,- die pas binnenkwam op 18 december 2019. Daarnaast is een deel van de steun,
uitgeloofd voor trainingen startend in 2019, ook weer komen te vervallen (wegens annuleringen of
toekenning door Ruimhartig, zie boven). Het gaat hier om een bedrag van € 1.821,50.
Bovendien was het bestuur gedurende 2019 enigszins terughoudend in het uitkeringsbeleid, in de
wetenschap dat in 2020 drie grote trainingen van start zouden gaan. Naast tantratrainingen 22 en 23
begint in 2020 ook het vierde drieluik van de mysterieschool. Er mocht daarom worden verwacht dat
in 2020 een extra groot beroep zou worden gedaan op Witte Tara. Om deze reden heeft het bestuur
in 2019 gekozen voorlopig wat spaarzaam te zijn met de middelen en de tweemaandelijkse
verdeelpot te handhaven op het niveau van € 3.000. (Inmiddels is, aangezien het vermogen dit
toeliet en om tegemoet te komen aan de grotere vraag, met ingang van maart 2020 die
tweemaandelijkse verdeelpot tijdelijk opgehoogd tot € 4.000.)
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Volledige stromen van geven en ontvangen Witte Tara 2019
Verdeling van de volledige instroom (inclusief toezegging de Boog)

Volledige instroom WT (inclucief toekenning de Boog) 2019
120.00
2,084.53

De Bedding
Individueel, incidenteel - via website

160.00

Individueel, incidenteel - overig
Individueel, periodiek

6,833.00

Toegekend door de Boog

3,537.00

Verdeling van de volledige uitstroom (inclusief verrekende, niet aan WT gefactureerde steun)

Alle middelen uitgegeven/toegewezen door WT in 2019
121.45
154.23

89.85

Toegekende steun voor trainingen startend
in 2019
PR

Administratieve kosten

Bestuurskosten

9,420.93
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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 € 10.548,-. Dit vertegenwoordigt voor Witte Tara echter slechts een
uitstroom van € 9.420,93; het verschil zit in de niet betaalde BTW over intern door de Boog
verrekende steun. Het gaat om 36 gehonoreerde aanvragen. Onderstaand diagram geeft enig inzicht
in hoe de steun verdeeld was over categorieën trainingen uit het aanbod van het Centrum:

Verdeling uitgereikte steun 2019

Jong Tantra (12 aanvragen)

24%

24%

Introductiegroepen (18 aanvragen)
Overig, geen TT (6 aanvragen)

52%

Reeds gehonoreerde aanvragen 2020
Als reeds eerder gemeld betreffen bovengenoemde steunbedragen alleen trainingen startend in
2019. Daarnaast heeft Witte Tara in 2019 ook reeds 12 steunaanvragen gehonoreerd voor trainingen
in 2020. Het betreft een totaalbedrag, inclusief BTW, van € 3.823,-. De afhandeling hiervan (in het
volledige stromenoverzicht althans) zal terechtkomen in het jaarverslag over 2020.
Tot slot
Allereerst willen we alle individuele donateurs vieren die met hun gulheid het pad van tantra voor
anderen een stukje toegankelijker hebben gemaakt. Dank!
Kijkend naar de samenstelling van de donaties in 2019, valt op dat de periodieke bijdragen sterk zijn
toegenomen, zowel in aantal als in omvang. Misschien kan gezegd worden dat ons fonds meer
ingeburgerd begint te raken in de gemeenschap rond het Centrum voor Tantra. We zijn er in ieder
geval blij mee en hopen dat deze periodieke toestroom in de toekomst nog verder kan aanzwellen.
Ook de bijdrage van de Boog was in 2019 groter dan in het voorgaande jaar. Maar mede door de
grotere instroom aan donaties is de verhouding tussen donatie inkomsten en middelen afkomstig
van de Boog stabiel gebleven (46% eigen donatie inkomsten, 54% van de Boog).
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Zoals blijkt uit dit verslag is er inmiddels een helder systeem om de bijdrage van de Boog aan de
inkomsten van Witte Tara met gesloten beurzen te verrekenen. Ook is de samenwerking met het
bestuur van de Boog (Mariëlle) en de kantoormedewerkers van het Centrum voor Tantra (Natacha,
Robijn en Coosje) inmiddels helemaal gestroomlijnd. Zonder die samenwerking en hun persoonlijke
inzet voor Witte Tara zou ons studentenfonds niet kunnen functioneren.
Het is tot nu toe niet haalbaar gebleken aparte evenementen te organiseren om fondsen te werven.
Wel was Witte Tara zichtbaar met een stand bij het Russill Paul concert in augustus. Ook hopen we in
de toekomst een specifiekere samenwerking te kunnen hebben met de Bedding. Maar voor onze
bekendheid blijkt vooral een goede band met de trainers van het Centrum cruciaal. We weten van
diverse trainers dat zij inmiddels gewoon zijn Witte Tara onder de aandacht te brengen in de groepen
die zij begeleiden. Hun inzet als ambassadeurs voor ons fonds is goud waard. Al met al vormen zij
vermoedelijk het belangrijkste kanaal waarlangs Witte Tara onder de aandacht komt van de
gemeenschap.
Tot slot ook dank aan alle dappere studenten die het hebben aangedurfd om ondersteuning te
vragen voor hun schreden op het pad van tantra. In 2019 was driekwart van de uitgereikte steun
voor Jong Tantra en overige introductiegroepen. Veel prille schreden dus, in dit jaar waarin geen
grote trainingen van start gingen. We zijn blij deze studenten als schatbewaarders te hebben kunnen
dienen.

April 2020, het bestuur van Stichting Witte Tara,
Jan Kerkhoven (Voorzitter)
Erik van Zadelhof (Penningmeester)
Marjoke Laan (Secretaris)

Goedgekeurd door de kascommissie, mei 2020.
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