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Financieel jaarverslag Stichting Witte Tara 2020 

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 2020 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. Onder de kop “Toelichting door het bestuur” volgt verdere uitleg hierover. De meest getrouwe 

weergave van inkomsten en uitgaven van Stichting Witte Tara in 2020 is die van het tweede, 

‘virtuele’ overzicht. We beginnen echter met het eerste, als verantwoording van de kasstromen die 

hebben plaatsgevonden via de bank. 

Inkomsten en uitgaven 2020 (= overzicht 1, kasstromen) 

€ 15.174,44 Saldo 31-12-2019 
  

6.199,43 Inkomsten 
-6.889,83 Uitgaven 

  

€ 14.484,04 Saldo 31-12-2020 

Verdeling van de inkomsten (voor zover kasstromen) 

 

60,00

1.480,93

1.765,00

1.203,50

1.690,00

Bankrekening - Inkomsten WT 2020

De Bedding
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Verdeling van de uitgaven (voor zover kasstromen) 

 

Toelichting door het bestuur 

Het eerste diagram geeft de inkomsten die in 2020 per bank zijn binnengekomen. Normaal zijn dit 

alleen donatie inkomsten, maar dit jaar is veel steun weer teruggeboekt omdat wegens de 

coronamaatregelen trainingen moesten worden afgelast.  

Het totaal aan contante donatie inkomsten was met € 4.509,43 een stuk minder dan de € 5.901,53 

van vorig jaar. Dit is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de corona pandemie. De incidentele 

donaties zijn daarbij het meest geraakt, al is dit uit de cijfers niet direct duidelijk. Op het eerste gezicht 

lijken de incidentele donaties zelfs hoger te liggen dan vorig jaar en juist de periodieke donaties een 

stuk lager. Dit is echter een vertekening. Een grote overboeking die in 2019 binnenkwam was in het 

jaarverslag geteld als periodieke betaling, terwijl dit achteraf een incidentele donatie blijkt te zijn 

geweest. Corrigeren we hiervoor, dan zijn de periodieke donaties met slechts 12% verminderd. 

Incidentele donaties zijn juist met 27% gekrompen. Dit weerspiegelt wellicht het wegvallen van een 

stroom giften in het kielzog van trainingen, van dankbare deelnemers die graag iets bijdragen om 

hun goede ervaring met tantra toegankelijk te maken voor anderen met een krappere beurs. 

De geldstroom van de periodieke donaties blijkt daarmee ook in moeilijke tijden redelijk op gang te 

blijven. Deze categorie trouwe donateurs heeft voor de inkomsten van Witte Tara een belangrijke 

stabiliserende functie. 

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”) zegt jaarlijks een bedrag toe, dat niet feitelijk wordt uitbetaald, maar verrekend met 

6.557,00

159,20

154,38
19,25

Uitgaven WT 2020

Uitbetaalde steungelden
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een deel van de door Witte Tara toegekende steun. Op deze manier wordt voorkomen dat over de 

betreffende steun BTW verschuldigd is. 

Als gevolg van de pandemie heeft het Centrum echter meer dan de helft van de voor 2020 geplande 

trainingen moeten annuleren. Daarmee viel ook veel omzet weg. De jaarlijkse donatie van de Boog 

aan Witte Tara werd daarom begin 2020 al drastisch teruggebracht. Vervolgens verliep, wegens de 

vele wijzigingen, het verrekenen van deze bijdrage onregelmatig. Hierdoor is het aanvankelijk voor 

2020 toegezegde bedrag bij lange na niet opgebruikt. Het overgrote deel van de door Witte Tara 

verleende ondersteuning is uiteindelijk niet verrekend, maar door het Centrum gewoon contant aan 

Witte Tara gefactureerd. Het bestuur van Witte Tara heeft dit geaccepteerd, wetend dat de financiën 

van het Centrum sterk onder druk stonden. Het betekent wel dat de hoogte van de toezegging door 

de Boog (deze bedroeg aanvankelijk ruim € 4.000) er achteraf niet meer toe doet. Ons inziens zal in 

de komende periode, in overleg met de Boog, jaarlijks moeten worden bekeken wat mogelijk is. 

Voor dit verslag is besloten de donatie van de Boog eenvoudig gelijk te stellen aan de steun die nog 

wél is verrekend (€ 1.832,23). Wordt deze uitwisseling inbegrepen in de geldstromen, dan verschijnt 

het volgende beeld: 

Inkomsten en uitgaven 2020 (= overzicht 2, inclusief virtuele stromen) 

€ 18.384,75 Virtueel saldo 31-12-2019 
  

6.341,66 Inkomsten incl. toezegging de Boog 

-6.560,06 Uitgaven incl. virtuele uitstroom 
  

€ 18.166,35 Virtueel saldo 31-12-2020 

 

Weergave betreft alleen ondersteuning voor trainingen 2020 

In dit overzicht staat aan de uitgavenkant ook ondersteuning die reeds in 2019 was toegekend, maar 

voor trainingen die pas in 2020 van start gingen. Steun die in 2020 werd toegekend voor trainingen 

die pas in 2021 van start gaan, is juist niet inbegrepen. Het eerdere kasstromenoverzicht is dus 

anders verdeeld in de tijd. 

Er zijn twee redenen om dit zo te doen. Ten eerste ontstaat er op deze manier een compleet 

overzicht van de steun die studenten bij het Centrum voor Tantra daadwerkelijk in het jaar 2020 

hebben genoten. Maar een tweede belangrijke reden voor deze weergave is de ervaring dat een deel 

van de toegekende steun niet werkelijk wordt gebruikt. 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 

in het afgelopen jaar) dat trainingen worden afgezegd door het Centrum voor Tantra. 

Pas 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 2020 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. Van de steun die in 2019 werd toegekend voor trainingen in 2020, is 

door de corona crisis uiteindelijk een belangrijk deel toch weer komen te vervallen, doorgeschoven 

naar 2021, of vervangen door een andere training die niet hetzelfde kostte. 
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Volledige stromen van geven en ontvangen Witte Tara 2020 

Verdeling van de volledige instroom (inclusief toezegging de Boog) 

 

 

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

  

60,00

1.480,93

1.765,001.203,50

1.832,23

Volledige instroom WT (incl toegekend door de Boog) 2020

De Bedding
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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 € 6.612,-. Dit vertegenwoordigt voor Witte Tara echter slechts een 

uitstroom van € 6.227,23; het verschil zit in de niet betaalde BTW over intern door de Boog 

verrekende steun. Het gaat om 17 gehonoreerde aanvragen, ongeveer de helft van het aantal vorig 

jaar (36). Onderstaand diagram geeft enig inzicht in hoe de steun verdeeld was over categorieën 

trainingen uit het aanbod van het Centrum: 

 

Reeds gehonoreerde aanvragen voor 2021 

Als reeds eerder gemeld betreffen bovengenoemde steunbedragen alleen trainingen startend in 

2020. Door de corona pandemie zijn echter veel trainingen afgelast. Toegekende steun werd daarbij 

zo veel mogelijk doorgeschoven. De toekomstige trainingen zijn vaak wat duurder en er zijn ook 

substituties. Het bestuur van Witte Tara heeft besloten de toegekende bedragen eenvoudigweg aan 

te passen aan veranderingen in prijs.  

Eind 2020 was voor € 3.645,- aan steungelden reeds overgemaakt aan het Centrum terwijl de 

trainingen in kwestie niet in 2020 door de begunstigden werden genoten. Het gaat om 8 aanvragen. 

Daarnaast zijn er nog 4 aanvragen die reeds zijn toegekend, maar nog niet verrekend of gefactureerd. 

Er zijn dus 12 nog hangende toekenningen.  

Tot slot 

Het afgelopen jaar hebben we wederom met veel plezier het dankbare werk voor Witte Tara gedaan! 

Toch was het even zoeken toen half maart de coronacrisis in Nederland uitbrak en alles anders werd. 

Direct was duidelijk dat het Centrum voor Tantra veel inkomsten zou mislopen. Eerder is al 

aangestipt dat de jaarlijkse donatie van de Boog aan Witte Tara daarom neerwaarts moest worden 

bijgesteld. Vervolgens verliep—wegens de vele wijzigingen—het verrekenen van die donatie 

onregelmatig, waardoor ook de reeds verlaagde toezegging bij lange na niet is benut.  

21%

38%

41%

Verdeling uitgereikte steun 2020

Jong Tantra (incl. weekend groep,
9 aanvragen)

Introductiegroepen (winter, herfst,
vrouwen, 7 aanvragen)

Overig  (Tantratraining voor paren,
Mysterieschool, 3 aanvragen)
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Ook anderszins werd regelmatig een beroep gedaan op onze flexibiliteit. Het Centrum heeft ons 

diverse keren benaderd met een voorstel om toegezegde steun door te schuiven naar alternatieve, 

meestal duurdere trainingen. Als boven vermeld zijn wij hier zonder uitzondering in meegegaan. 

Bij Witte Tara kwamen allengs ook minder aanvragen binnen. Voordeel was wel dat hierdoor in de 

verdeelrondes na maart niet langer hoefde te worden geloot. 

Al met al leerde de pandemie ons anders te kijken en flexibel te zijn. Het ordenen van de boeken was 

na dit uitzonderlijke jaar wel een behoorlijke klus. Maar we hebben ons uiteindelijk weten te voegen 

op deze nieuwe realiteit. We hopen van harte dat de bestuursvergadering binnenkort weer live 

gehouden kan worden! 

In 2020 is er ook een bestuurswisseling geweest: Erik van Zadelhof heeft ons verlaten als 

penningmeester, secretaris Marjoke Laan heeft zijn functie overgenomen en we mochten een 

nieuwe secretaris welkom heten: Henriette Huttmann. Voorzitter Jan Kerkhoven blijft gelukkig stevig 

in zijn zadel. 

Verdere lichtpuntjes: Sinds 2020 staat de standaard donatielink naar Witte Tara onderaan alle mails 

van de Bedding. Dank hiervoor! 

Dank ook aan Natacha, Coosje en Robijn voor de steeds prettige samenwerking terwijl alle 

uitdagingen waar jullie mee te maken hadden behoorlijk pittig waren. 

We blijven op pad en gaan verder met de hoop dat de trainingen voor het Centrum van Tantra zoveel 

mogelijk door kunnen gaan en wij de steunaanvragen daarvoor zoveel mogelijk kunnen honoreren. 

Mei 2021, namens het bestuur van Stichting Witte Tara, 

Jan Kerkhoven (Voorzitter) 

Marjoke Laan (Penningmeester) 

 

 

Goedgekeurd door de kascommissie, mei 2021. 

 


