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(Financieel) jaarverslag Stichting Witte Tara 2021 

Coronapijn, nu ook voor Witte Tara. Er werd een recordbedrag uitgereikt aan steungelden. Dit had 

echter als bijzondere achtergrond dat een deel van de steun die oorspronkelijk was toegezegd voor 

trainingen in 2020, wegens de coronacrisis moest worden doorgeschoven naar 2021. Tegelijk waren 

er juist minder inkomsten. Dit alles heeft veroorzaakt dat de reserves van Witte Tara gedurende het 

jaar aanzienlijk zijn geslonken. Vanaf 2022 verwacht het bestuur weer een geleidelijke normalisering 

van de financiën.  

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 2021 en 

2. Het ‘virtueel’ overzicht, waarin ook een uitwisseling met gesloten beurzen is meegenomen 

die plaatsvindt 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 2021 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 2021 (= overzicht 1, kasstromen) 

€ 14.484,04 Saldo 31-12-2020 
  

4.464,35 Inkomsten 

-10.322,56 Uitgaven 
  

€ 8.625,83 Saldo 31-12-2021 

Verdeling van de inkomsten (voor zover kasstromen) 

 

1.416,85

1.050,00

1.027,50

970,00

Bankrekening - Inkomsten WT 2021

Individueel, incidenteel - website
(iDeal betalingen, via donatieknop)

Individueel, incidenteel - overig

Individueel, periodiek

Teruggeboekte steungelden
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Verdeling van de uitgaven (voor zover kasstromen) 

 

Toelichting door het bestuur 

Het eerste diagram geeft de inkomsten die in 2021 per bank zijn binnengekomen. Normaal zijn dit 

alleen donatie-inkomsten, maar ook dit jaar is weer steun teruggeboekt als gevolg van verschuivingen 

die waren veroorzaakt door de coronamaatregelen.  

Het totaal aan contante donatie-inkomsten was met € 3.494,35 weer minder dan de € 4.509,43 van 

2020. Wat opvalt is dat ook de periodieke donaties met 22% zijn teruggelopen. Dit is jammer, want 

periodieke donaties zorgen voor een stabiele instroom die de stichting door moeilijke tijden kan 

helpen dragen. In 2020, het eerste  coronajaar, viel dit juist op. Het lijkt er op dat de coronacrisis 

deze belangrijke pijler onder de donaties aan Witte Tara met vertraging nu toch heeft geraakt.  

Stromen van geven en ontvangen feitelijk groter 

Naast wat omgaat via de bankrekening vormen andere geldstromen een belangrijk onderdeel van de 

activiteiten van Witte Tara. Stichting de Boogschutter (verder aangeduid als “de Boog”) zegt jaarlijks 

een donatiebedrag toe dat met gesloten beurzen wordt verrekend met een deel van de door Witte 

Tara toegekende steun. De studenten die worden meegenomen in dit verrekenen (wie dat zijn is puur 

een administratieve keuze), krijgen eenvoudigweg korting ter hoogte van de ondersteuning. Zo wordt 

vermeden dat over deze steunbedragen BTW verschuldigd is (zie appendix voor een uitleg hierover). 

In 2021 drukte de COVID crisis echter nog zwaar op het Centrum en lag de omzet nog steeds veel 

lager dan in de jaren vóór 2020. In verband daarmee heeft de Boog in 2021 helemaal geen nieuwe 

toezegging aan Witte Tara kunnen doen. Bij de laatste nog wel verrekende bedragen in 2020, waren 

er echter twee waarvan de training voor welke de steun was gegeven, als gevolg van corona pas 

gedurende 2021 heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor bevat óók in dit jaarverslag toch weer een 

bijdrage van de Boog. Het gaat in het totaal om een bedrag van € 1.338,84 (wat inclusief BTW 

neerkomt op € 1.620,- aan toegekende steun).  

9.999,00

159,20

164,36Uitgaven WT 2021

Uitbetaalde steungelden

PR

Administratieve kosten
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Verder werd bij de samenstelling van dit jaarverslag duidelijk dat het verslag over 2020 een fout 

bevatte, waardoor het ‘virtuele’ eindsaldo van Witte Tara over 2020 € 250,- hoger lag dan eerder 

vermeld1. In de weergave hieronder is daarvoor gecorrigeerd.  

Zo ontstaat het volgende beeld van de financiën van Witte Tara in 2021. 

Inkomsten en uitgaven 2021 (= overzicht 2, inclusief virtuele stromen) 

€ 18.416,35 Virtueel saldo 31-12-2020
(gecorrigeerd, zie opm in tekst)

 

  

4.833,19 Inkomsten incl. toezegging de Boog 

-12.669,40 Uitgaven, waarbij toekenningen alleen geteld 
voor zover genoten in 2021 

  

€ 10.580,14 Virtueel saldo 31-12-2021 

 

Weergave betreft alleen ondersteuning voor trainingen 2021 

In dit overzicht staat aan de uitgavenkant echter ook ondersteuning die reeds in 2019 of 2020 was 

toegekend, maar voor trainingen die pas in 2021 van start gingen. Steun die in 2021 werd toegekend 

voor trainingen die pas in 2022 van start zouden gaan, is juist niet inbegrepen. Het hier gepresenteerde 

overzicht is dus anders verdeeld in de tijd dan het eerdere kasstromenoverzicht. 

Er zijn twee redenen om 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 2021 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 regelmatig voor dat studenten die reeds 

steun toegewezen hadden gekregen, de training bij nader inzien toch annuleren. Ook gebeurt het 

wel eens (en juist meermaals in de afgelopen twee coronajaren) dat trainingen moeten worden 

afgezegd door het Centrum voor Tantra.  

Bovendien hadden studenten soms parallelle aanvragen voor ondersteuning lopen bij Witte Tara en 

Stichting Ruimhartig. Witte Tara hanteerde als beleid dat er geen stapeling kon zijn met steun uit 

Ruimhartig. In gevallen van dubbele toekenning verviel gewoonlijk de steun door Witte Tara. 

Stichting Ruimhartig is inmiddels gestopt met het verlenen van dergelijke steun. In de toekomst zal 

dit dus niet meer spelen.  

Pas aan het eind van een jaar wordt helemaal duidelijk welk deel van de toegekende steun voor 

trainingen in dat jaar werkelijk is genoten. Dus door alleen steun te rapporteren voor trainingen die 

in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, ondervangen we eventuele correcties achteraf. Ook 

veroorzaken veranderingen in reeds toegekende steun op deze manier geen vertekend beeld. In de 

afgelopen twee jaar is dit namelijk herhaaldelijk voorgekomen. Steun die was toegekend in 2019 en 

2020 werd wegens COVID in een aantal gevallen doorgeschoven naar 2021. Maar meestal was de 

nieuwe training duurder. Witte Tara heeft de toegezegde steun dan altijd overeenkomstig uitgebreid, 

zodat het steunbedrag eveneens hoger kwam te liggen2.  

 
1 Een steunbedrag van € 250 was geadministreerd als betreffende een training die in 2020 door die persoon 
was gevolgd. Het bedrag werd echter in 2021 door de Boog teruggestort, waaruit bleek dat de persoon (na 
uitstel van de training) toch had geannuleerd. Dit was eerder niet correct aan Witte Tara gecommuniceerd. 
2 Er was dan een oorspronkelijke afboeking en een latere bijbetaling, of soms een annulering gevolgd door een 
nieuwe toekenning (reeds uitbetaalde steun werd teruggeboekt door de Boog, waarna Witte Tara een nieuwe 
factuur ontving). In enkele gevallen reikten deze constructies over de grenzen van kalenderjaren heen.   
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Volledige stromen van geven en ontvangen Witte Tara 2021 

Verdeling van de volledige instroom (inclusief toezegging de Boog) 

  

 

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

   

1.416,85

1.050,001.027,50

1.338,84

Volledige instroom WT (incl toegekend door de Boog) 2021

Individueel, incidenteel - website
(iDeal betalingen, via donatieknop)

Individueel, incidenteel - overig

Individueel, periodiek

Toegekend door de Boog

12.345,84

159,20 164,36
Alle middelen uitgegeven/toegewezen door WT in 2021

Steun uitgereikt voor trainingen startend in
2021

PR

Administratieve kosten
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Aantal aanvragen en toekenningen 

In 2021 zijn er 27 aanvragen geweest, waarvan: 

 15 toegekend voor trainingen in 2021 die ook in dat jaar hebben kunnen doorgaan 

 2 toegekend, maar daarna vervangen door steun van Stichting Ruimhartig 

 6 toegekend voor trainingen die pas van start zouden gaan in 2022 

 1 toegekend maar uiteindelijk geannuleerd 

 2 afgewezen omdat de aanvraag niet aan criteria voldeed3 

 1 uitgeloot 

Verder waren er 10 gehonoreerde aanvragen uit 2019 en 2020 (alle verplaatst wegens COVID) die in 

2021 zijn genoten. Er zijn dus 15 + 10 = 25 gehonoreerde aanvragen in 2021 genoten.  

Verdeling van de uitgereikte steun 

Het totaal aan uitgereikte steun, als ontvangen door individuele studenten (dus inclusief BTW op de 

aangevraagde bedragen) was een recordbedrag van € 12.627,-. Dit vertegenwoordigt voor Witte Tara 

echter slechts een uitstroom van € 12.345,84; het verschil zit in de niet betaalde BTW over intern 

met de Boog verrekende steun. Het gaat om 25 gehonoreerde aanvragen, wat ruim de helft meer is 

dan het aantal in 2020 (16 na correctie1 (p 3)). Bovenstaand diagram geeft enig inzicht in hoe de steun 

verdeeld was over categorieën trainingen uit het aanbod van het Centrum. 

 
3 De categorie ‘afgewezen omdat de aanvraag niet aan criteria voldeed’ is niet volledig. Hier zijn alleen de 
aanvragen meegeteld die al een volgnummer hadden gekregen en in een verdeelronde werden meegenomen. 
Later bleek toch iets niet in orde (bijvoorbeeld dat de student nog geen plek had, maar alleen op de wachtlijst 
stond) en verviel de aanvraag alsnog. Andere aanvragen waarin foutjes zitten (bijvoorbeeld een bedrag dat 
hoger is dan de helft van de trainingskosten) worden al eerder uitgefilterd, direct nadat ze via de website zijn 
gedaan. Die studenten krijgen meteen bericht hierover en kunnen opnieuw een gecorrigeerde aanvraag 
indienen. De meesten doen dit ook. 

8%

49%

43%

Verdeling uitgereikte steun 2021

Jong Tantra (3 aanvragen)

Introductiegroepen (lente, herfst,
kerst, paren, vrouwen, 16 aanvragen)

Overig (Tantratrainingen 22 en 23,
Mysterieschool, 6 aanvragen)

Totaal  € 12.627,- 
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Reeds gehonoreerde aanvragen voor 2022 

Als reeds eerder gemeld betreffen bovengenoemde steunbedragen alleen trainingen startend in 

2021. Eind 2021 was voor € 1.917,- aan steungelden reeds overgemaakt aan het Centrum terwijl de 

trainingen in kwestie niet in 2021 door de begunstigden werden genoten. Het gaat om 6 gevallen van 

nog hangende steun.  

Tot slot 

Dit jaarverslag is een aantal maanden te laat verschenen, onze excuses daarvoor. De vertraging was 

deels te wijten aan de vele verschuivingen die ook in 2021 nog speelden als gevolg van de coronacrisis. 

Het correct traceren van alle boekingen was een extra klus waardoor het werk lang is blijven liggen.  

Waar in 2020 nog leek dat de coronacrisis de financiën van Witte Tara niet al te zeer had aangetast, 

kwam in 2021 met vertraging alsnog het zeer. Het banksaldo is zo’n € 6.000 achteruit gegaan, het 

‘virtuele’ eindsaldo was zelfs ca. € 8.000 lager. De vertraagde manifestatie van coronapijn is niet zo 

verwonderlijk, want veel uitgereikte steun die door COVID was uitgesteld werd juist in 2021 alsnog 

genoten. Dit leidde tot het recordbedrag van € 12.627,- aan uitgereikte steun. Tegelijk heeft de Boog 

in 2021 geen nieuwe toezegging kunnen doen, maar bestond de bijdrage van die kant slechts uit een 

restant uit 2020. Daarnaast zijn ook de contante donatie-inkomsten met 23% teruggelopen, waarbij 

dit jaar ook de periodieke donaties werden geraakt. Al met al een wat somber plaatje, maar we gaan 

ervan uit dat dit een tijdelijke verslechtering is.  

Enkele vermeldenswaardige feiten over 2022: Het bestuur van Witte Tara is inmiddels weer gewijzigd 

(per 1 juli), waarbij Henriette Huttmann als secretaris is opgevolgd door Tineke de Wit. Veel dank aan 

Henriette en hartelijk welkom aan Tineke!  

Vanaf 2022 verwachten we geleidelijk aan een normalisering van onze financiën. De Boog heeft het 

oude toezeggingsbeleid weer opgevat, met een bijdrage van € 4.944,- voor dit jaar. Het zou mooi zijn 

als Witte Tara gaandeweg ook weer meer periodieke donaties weet aan te trekken.  

Wederom veel dank aan Coosje, Natacha en Robijn, de trouwe kantoormedewerkers van het 

Centrum voor Tantra, voor de steeds prettige samenwerking. Zonder hun goede zorgen zou de 

steunverlening door Witte Tara niet kunnen functioneren.  

Wijzelf zijn onverminderd blij het werk voor Witte Tara te mogen doen. We wensen dat onze Godin 

veel mensen mag blijven voeden en verheugen, zowel aan de gevende als aan de ontvangende kant.  

September 2022, het bestuur van Stichting Witte Tara, 

Jan Kerkhoven (Voorzitter) 

Marjoke Laan (Penningmeester) 

Tineke de Wit (Secretaris) 

 

 

Goedgekeurd door de kascommissie, september 2022 
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Appendix 

Een stukje BTW uitleg 

Op de website van het Centrum voor Tantra worden de kosten van trainingen weergegeven inclusief 

BTW. De BTW wordt weliswaar tussen haakjes óók vermeld, maar nergens staat een ‘ex BTW’ 

bedrag. Studenten die steun aanvragen kijken dus vanzelfsprekend naar de bedragen inclusief BTW. 

En aangezien steun nooit contant wordt uitgekeerd, gaat het uiteindelijk altijd om een vermindering 

van de nota die de student krijgt te betalen. Derhalve, als een student € 200 steun krijgt toegewezen, 

moet de inclusief-BTW-nota die de student ontvangt vervolgens ook € 200 lager zijn. Er zijn twee 

routes waarlangs dat kan gebeuren.  

Route één: Het kan zo zijn dat Witte Tara de toezegging door de Boog voor het lopende jaar al 

grotendeels heeft opgebruikt. Witte Tara moet de steun aan de student derhalve vanaf de eigen 

bankrekening voldoen. Witte Tara krijgt dan van de Boog gewoon een factuur voor € 200 en betaalt 

daarmee automatisch de BTW over dat bedrag. Witte Tara helpt zo niet alleen de student, maar ook 

de staatskas. Die € 200 minder op de rekening zijn hier dus géén korting (ook al ervaart de student 

dit misschien zo). Het is gewoon een bedrag dat Witte Tara op zich neemt, zodat de student 

goedkoper uit is. Het had bij wijze van spreken ook diens goede vriendin Tara kunnen zijn geweest, 

die voor hem of haar als cadeautje bij het Centrum vast € 200 had gestort.  

Route twee: Als dezelfde aanvraag eerder in het jaar was gekomen, had de steun misschien nog wél 

kunnen worden bekostigd uit de jaarlijkse donatie van de Boog. En in dat geval zou die steun door 

het Centrum wél zijn verwerkt als een korting op de trainingskosten. Nu is het interessante dat 

korting wordt verleend vóór de BTW heffing. Het verkochte product (de training) wordt eenvoudigweg 

goedkoper aangeboden. Het kortingsbedrag zelf komt dus in de BTW heffing helemaal niet voor, 

omdat het géén geld is dat bij het Centrum over de toonbank gaat. Teneinde € 200 minder op de 

nota te krijgen, hoeft het Centrum daarom maar € 165,29 aan korting te gegeven. Langs deze route 

zou Witte Tara daarom, vanuit die donatie van de Boog, alleen dát bedrag hebben hoeven vergoeden.  

Een compleet rekenvoorbeeld kan dit misschien nog beter verhelderen. Stel de trainingskosten zijn 

€ 500 en Witte Tara heeft € 200 steun uitgereikt. De volledige trainingskosten ex-BTW bedragen dan 

€ 413,22. Het Centrum geeft de student op dat bedrag een korting van € 200 ÷ 1,21 = € 165,29. Dit 

resulteert in gereduceerde trainingskosten voor deze student à € 247,93. De BTW daarover is € 52,07 

en dat brengt de rekening onder aan de streep op € 300.  

De student voelt dus echt een lastenverlichting van € 200, maar Witte Tara ziet slechts € 165,29 

wegvloeien. (Virtueel, want het is géén bankafschrijving. Het wordt gewoon afgeteld van de jaarlijkse 

donatie van de Boog). In het jaarverslag (de ‘virtuele’ sectie, wel te verstaan) staat dus een uitstroom 

van € 165,29 voor die student, maar in het overzicht van uitgereikte steun mag € 200 staan, want dat 

is wat die student had aangevraagd en ook werkelijk als vermindering van trainingskosten heeft ervaren.  

 


