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1 SAMENSTELLINGSVERKLA

De jaarrekening van Stichting Rigpa te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst

met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor acco

geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat 

wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 

en financiële verslaggeving toegepast.

  

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 

informatie aanlevert. 

  

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd 

vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden 

zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met 

onze kennis van Stichting Rigpa. Wij hebben geen controle

staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te tr

jaarrekening. 

  

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags

jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer 

en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

 

Amsterdam, 26 juni 2020 

 

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

 

 
Was getekend 
 

 

M.A.C. Salman AA/RB  
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2 FINANCIËLE POSITIE

OPBOUW WERKKAPITAAL 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Op 

basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal:

  

  

Vorderingen 

Liquide middelen 

Vlottende activa 

Af: kortlopende schulden 

Werkkapitaal 

 
  

Amsterdam, 26 juni 2020 

 

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

 

 
Was getekend 
 

 

M.A.C. Salman AA/RB  

  
 

 

5 

OSITIE 

 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Op 

basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

31 december 

2019

€

1.002.388

1.013.125

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.  

 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Op 

31 december 

2019 

31 december 

2018 

€ € 

10.737 22.694 

1.002.388 1.011.251 

1.013.125 1.033.945 

28.426 49.827 

984.699 984.118 
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1 BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Doelstelling, beleid en activiteiten 

Stichting Rigpa heeft de ANBI- status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan 

Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de 

ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina 

vermeld.    

  

Naam instelling  

Stichting Rigpa 

RSIN: 808243287    

  

Contactgegevens  
Van Ostadestraat 300 

1073 TW Amsterdam 

Telefoon: 020 470 5100    

  

Bezoekadres en ingang centrum  

Kuiperstraat ter hoogte van nr. 148, 1073 EV, Amsterdam    

  

Bestuur  
Voorzitter: J. Slieker  

Waarnemend penningmeester: J. Slieker 

Secretaris: A. Heijdeman    

  

Doelstelling  
Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme. De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:a. Het 

bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het 

algemeen en van de Nyingma traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het 

bijzonder;b. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities 

samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;c. Het optimaal ten goede 

doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.  

  

Beleidsplan    
  

Algemeen  
Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de 

boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het 

gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur.    

  

Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan 130 centra en groepen in 41 landen. In Nederland 

bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het 

land, op gehuurde locaties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. 

satelliet-sangha’s.    

  

Visie  

De visie van Rigpa is gericht op het ontdekken en realiseren van ons ongerepte, pure bewustzijn, de natuur van 

onze geest.    

  

Wij belichamen deze visie door het beoefenen en in stand houden van de "Oude" (Nyingma) traditie van het 

Tibetaans Boeddhisme. We bieden een compleet en authentiek pad aan van boeddhistische studie en beoefening.    

  

Leden van onze gemeenschap kunnen ervoor kiezen om een gradueel, spiritueel pad te volgen, of zij passen 

eenvoudigweg het mededogen en de wijsheid van het onderricht van de Boeddha toe op hun leven.   
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Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn  

Rigpa Nederland beoogt een compleet programma aan te bieden, afgestemd op de verschillende groepen studenten 

(sangha-leden) en ook niet sangha-leden. We streven naar een ‘gezonde, harmonieuze sangha’ door aandacht te 

geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden.    

  

Concrete aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:  

- Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten.  

- Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek, waaronder inspirerende evenementen 

met leraren en internationale senior instructeurs.  

- Versterken van het beoefenteam en inspireren van het individueel en gezamenlijke beoefenen.  

- Groei van het aantal instructeurs. Een helder instructeurspad ontwikkelen zodat kwalitatief hoogwaardige 

instructeurs opgeleid kunnen worden om het programma-aanbod te dragen.  

- Het verbeteren van onze huisvesting. Voor het realiseren van onze visie is het van belang dat we kwalitatief en 

kwantitatief betere huisvesting betrekken.  

- Consolideren van een stevige organisatie, breed gedragen door onze sangha, productief en harmonieus.  

- Het verstevigen van onze sangha, waarbij waarden als tolerantie, openheid, ondersteuning, veiligheid belangrijke 

kernbegrippen zijn.  

- Verbeteren van de communicatie: intern en extern  

- Realiseren van een stabiele financiële situatie.    

  

Beloningsbeleid  

Tot 1 juli 2019 had Rigpa twee betaalde parttime functies: de national director en teaching services director. Het 

betrof functies die cruciaal waren voor het borgen van de continuïteit van de organisatie. Het salaris lag op het 

niveau van het wettelijk minimumloon. Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa volledig een vrijwilligersorganisatie. Een zestal 

mensen ontvangt een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.  

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

Wederom een bewogen jaar  
2019 is voor Rigpa Nederland te kenmerken als een pittig, louterend maar ook enerverend jaar. De belangrijkste 

gebeurtenis in 2019 was het overlijden van Sogyal Rinpoche, de oprichter van Rigpa, in augustus 2019. Nadat 

Sogyal Rinpocheeind jaren ’70 Rigpa had opgericht, heeft hij Rigpa uitgebouwd tot de internationale organisatie die 

het vandaag de dag is. In juli 2017 zijn ernstige beschuldigingen tegen hem geuit en besloot hij zich terug te 

trekken als Spiritueel Directeur. Sindsdien heeft binnen Rigpa een diepgaand proces van introspectie, heling en 

transformatie plaats gevonden. Met het overlijden van Sogyal Rinpoche is definitief een einde gekomen aan een 

tijdperk.      

  

Sinds het bekend worden van de aantijgingen heeft ruim één derde van de sanghaleden zijn/haar lidmaatschap 

beëindigd. Dit is voor velen een pijnlijk en diepgaand proces geweest en als sangha’leden’ missen we hen. Degene 

die gebleven zijn, hebben met elkaar een diep proces doorgemaakt en hebben opnieuw hun motivatie hervonden en 

gekozen voor Rigpa als steun op hun spirituele pad.      

  

Naar aanleiding van de gebeurtenissen zijn er veel hervormingen doorgevoerd. Zoals Jetsün Khandro Rinpoche 

begin 2017 zei: Rigpa moet de beweging maken van een organisatie gecentreerd rond één persoon naar een 

organisatie gebaseerd op visie.      

  

Naast deze nodige blik naar binnen, hebben er in 2019 veel mooie ontwikkelingen plaatsgevonden. Al met al was 

2019 een intens en cruciaal jaar voor Rigpa.      
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Nieuwe visie  

In december 2018 zijn we als internationale Rigpa-organisatie een inspirerend traject gestart over de visie van 

Rigpa. Er is met veel sanghaleden gesproken en we hebben advies ontvangen van grote leraren uit onze traditie, 

zoals Dzongsar Khyentse Rinpoche, Jetsün Khandro Rinpoche en Khenchen Namdrol. Dit proces begon met dat ieder 

zichzelf de volgende vraag stelde: ‘Waarom ben ik bij Rigpa?’. Op basis van de antwoorden op deze fundamentele 

vraag is een concept visiedocument geschreven waar we tijdens volgende sessies dieper op in zijn gegaan. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot een nieuwe internationale visie.      

  

Velen hebben dit visie traject als een bijzonder proces ervaren; het was hartverwarmend om te horen hoe mensen 

geraakt, bewogen en getransformeerd zijn door de dharma en hoe we als sangha in al onze diversiteit een 

gemeenschappelijke grond hebben.      

  

Transformatie van de organisatie Ook organisatorisch heeft in 2019 een transformatie plaats gevonden. Waar in het 

verleden veel werk op slechts een paar schouders lag, hebben we toegewerkt naar een organisatie die gehouden 

wordt door een brede groep van sanghaleden. Een organisatie waarin ieder van ons zich bekrachtigd voelt om de 

toekomst van Rigpa en haar Nyingma traditie voort te zetten.      

  

Tot 1 juli 2019 had Rigpa twee betaalde krachten, die samen het MT vormden. Deze bestond uit een National 

Director en een Teaching Services Director. Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa een vrijwilligersorganisatie en wordt Rigpa 

Nederland aangestuurd door een coördinatiegroep bestaande uit negen personen. De coördinatiegroep is 

georganiseerd rondom de inhoudelijke gebieden ‘Openbaar programma’, ‘Sangha programma’, ‘Beoefening’ en 

‘Evenementen’. Daarbij zijn er de ondersteunende aandachtsgebieden ‘Centrummanagement’, 

‘Vrijwilligerscoördinatie’, ‘Financiën’ en ‘Communicatie’.    

  

Eind 2019 is een internationaal traject gestart waarin ‘houders van de overdrachtslijn’ zijn voorgedragen. Dit zijn 

rollen (geen titels) voor ervaren leden binnen de sangha die de dharma houden ten aanzien van het onderricht, 

beoefening en activiteit. In totaal zijn er 3 senior teachers en 6 teachers; 3 beoefeningshouders en 4 

activiteitshouders voorgedragen.      

  

Deze mensen zijn genomineerd door een groep ervaren sanghaleden waarna ook alle sanghaleden inspraak hebben 

gehad in de voordracht. Komende jaren zullen deze houders internationaal met elkaar invulling gaan geven aan 

deze rollen. Hierna zal worden overgegaan tot een daadwerkelijke bekrachtiging van deze houders.      

  

Het programma-aanbod 2019     
  

Evenementen   

- In maart 2019 vond de eerste internationale Rigpa Prayer Gathering plaats in Bodh Gaya, de plaats waar de 

boeddha verlichting heeft bereikt. Tijdens deze zestiendaagse bijeenkomst is de zuiveringsbeoefening van Narak 

Kong Shak gedaan.  

- Op 23 en 24 maart 2019 heeft een weekendretraite plaatsgevonden met Jetsün Khandro Rinpoche. 

Vertegenwoordigers van alle Nederlandse sangha’s zijn uitgenodigd om het evenement bij te wonen en velen 

hebben hier gebruik van gemaakt.  

- Op 1 april heeft Ling Rinpoche de Nederlandse sangha bezocht voor een ‘Meet and Greet’. 

- Op 10 mei heeft Tulku Rigdzin Pema Rinpoche in het Rigpa centrum in Amsterdam een lezing gegeven over het 

maken en inzegenen van boeddhistische beelden en stoepa’s. 

- Elizabeth Mattis-Namgyal heeft op 15 en 16 juni een weekendretraite gehouden met als thema’ 

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwaken’.  

- Op 5 en 6 augustus heeft Ringu Tulku Rinpoche twee lezingen gegeven in het Rigpa centrum in Amsterdam.  

- Op 2 oktober is de eerste MindUnbound, een Urban mini retreat voor jongeren van 18-35 jaar gehouden.  

- Op 8 november is Ani Jinba, een van de eerste westerse nonnen in de Tibetaans boeddhistische traditie 

geïnterviewd over haar leven en de leraren die ze heeft ontmoet.  

- Op 2 december is in Tashiding in Sikkim de Dungshyu (crematie-plechtigheid) voor Sogyal Rinpoche gehouden.      
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Publieke programma’s  

- Het hele jaar door (m.u.v. augustus) zijn er wekelijks op maandagen en donderdagen open inloop meditaties en     

liefdevolle vriendelijkheidmeditaties gehouden.  

- Het hele jaar door zijn er maandelijks stiltedagen gehouden.  

- Op 19 januari is een open meditatiedag geweest · In april en mei is een nieuwe meditatiecursus aangeboden.  

- Op 7 december is een dag geweest over de essentie van zelfcompassie, wijs omgaan met stress en emoties.  

- Op meerdere dagen in het jaar zijn er bijeenkomsten “ouderen op het pad” gehouden.    

  

Beoefening  
Naast de reguliere beoefeningen zoals de tweewekelijkse tsokviering, de beoefening op Boedhistische festivaldagen 

en de viering van sterfdagen van meesters door middel van Rigdzin Dupa tsoks waren er wekelijks open meditaties 

en maandelijks meditatiedagen in stilte. In februari, na Losar (Tibetaans Nieuwjaar), vond een driedaagse periode 

van intensieve beoefening van Riwo Sangchö plaats. In september en oktober werden er wekelijks speciale 

beoefendagen gehouden op het centrum Amsterdam.      

  

Studie  
- De studiefocus van de sangha lag vanaf het najaar van 2019op de beroemde klassieke tekst van Shantideva: de 

Bodhicharyavatara – Het Pad van de Bodhisattva. De Bodhicharyavatara-cyclus is open voor mensen die geen lid zijn 

van de Rigpa-sangha, maar die wel verbonden zijn (geweest) en een basis hebben in de door Rigpa aangeboden 

meditatie- en compassiebeoefeningen.  

- Voor alle studenten die langer dan een jaar lid zijn van Rigpa en meer tijd aan het onderricht willen besteden is in 

september 2019 de thuisretraite 2.0 gestart. Dit is een meerjarig programma dat voornamelijk online te volgen is en 

bestaat uit een aangepaste versie van de thuisretraite zoals die in Rigpa heeft plaatsgevonden tussen 2006 en 2013.  

- In zomer 2019 is de nieuwe cursus Grond, Pad en Resultaat volgens Hinayana, Mahayana en Vajrayana gestart  

- Daarnaast vonden de maandelijkse Ngöndro en Dzogchen mandaladagen plaats en waren er verschillende 

themabijeenkomsten    

  

Overige activiteiten  

- De plannen voor de nieuwe huisvesting zijn in 2019 niet verder uitgewerkt. Hiermee wordt gewacht tot er een 

beter beeld is op Rigpa’s toekomst en de daarbij passende huisvesting. De bestaande middelen voor de huisvesting 

blijven gereserveerd.  

- In 2019 heeft Rigpa actief deelgenomen aan de vergaderingen van BUN. Michael Ritman was ook in 2019 de 

voorzitter van het bestuur van de BUN.  

RESULTATEN VERSLAGJAAR 

Door van een organisatie met betaald personeel naar een vrijwilligersorganisatie te gaan, en de uitbestede financiële 

administratie weer in eigen hand te nemen, hebben we in 2019 zo’n 25.000 euro aan kosten bespaard. Dankzij de 

komst van diverse leraren namen de inkomsten uit activiteiten weer toe, waarmee de verminderde inkomsten uit 

abonnementen konden worden gecompenseerd. Hierdoor waren na een paar verliesjaren de inkomsten en uitgaven 

in 2019 weer in balans. 

KOMEND VERSLAGJAAR 

Bestuurlijke voornemens en besluiten 

Voor 2020 verwachten we een licht verlies, veroorzaakt door uitval van activiteiten als gevolg van de 

contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, gedeeltelijk gecompenseerd door verdere 

besparingen in exploitatiekosten.  
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Samenvatting begroting 

 Baten:     

 Inkomsten uit activiteiten 30.000    

 Inkomsten uit abonnementen 110.000    

 Ontvangen donaties 45.000    

 Som van de baten    185.000  

      

 Lasten:      

 Kosten van activiteiten 25.000    

 Huisvestingskosten 60.000    

 Managementkosten 15.000    

 Kantoorkosten 9.000    

 Bestuurskosten 12.000    

 Afschrijvingskosten 800    

 Algemene kosten 1.000    

 Afdracht internationaal 22.000    

 Donaties 45.000    

 Som van de lasten    189.800  

      

 Exploitatieresultaat    - 4.800  

      

 Rentebaten 100    

 Rentelasten - 1.300    

 Saldo financiële baten en lasten   - 1.200  

      

 Resultaat   - 6.000  

  

Amsterdam, 16 juni 2020 

Naam bestuurders Handtekening 

 

 

 

 

Voorzitter: J. Slieker 

  

 

 

 

Waarnemend Penningmeester: J. Slieker 

  

 

 

 

Secretaris: A. Heijdeman 

  

 

  



 

 

 JAARREKENING 2019 



Stichting Rigpa, te Amsterdam 
 

 

1 BALANS PER 31 DECEMB

ACTIVA 

(voor resultaatbestemming) 

  

Vaste activa 
Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 

Belastingvorderingen 

Overige vorderingen 

Overlopende activa 

  

Liquide middelen 

Totaal 

13 Samenstellingsverklaring afgegeven

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

  

31 december 

2019 

€ € €

      
  658   

  4.258   

      

      
-   

296   

10.000   

441   

  10.737 

  1.002.388   

  

1.018.041 

  

Samenstellingsverklaring afgegeven 

  

31 december 

2018 

€ € 

  
1.317 

4.258 

  

  
10.894   

505   

10.000   

1.295   

  22.694 

1.011.251 

  

1.039.520 
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PASSIVA 

(voor resultaatbestemming) 

  

Eigen vermogen 
Algemene reserve 

Bestemmingsreserve pand 

Bestemmingsreserve internationaal 

Onverdeeld resultaat boekjaar 

 Kortlopende schulden 
Schulden aan leveranciers en 

handelskredieten 

Overige schulden 

Overlopende passiva 

  

Totaal 
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31 december 

2019 

€ € €

      
11.298   

978.999   

 3.190   

-3.872   

  989.615 

      

933   

126   

27.367   

  28.426 

  

1.018.041 
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31 december 

2018 

€ € 

  
40.916   

977.606   

789   

-29.618   

  989.693 

  

6.533   

-   

43.294   

  49.827 

  

1.039.520 
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2 WINST- EN VERLIESREKENING O

  

  

Inkomsten uit aktiviteiten 

Abonnementen en donaties 

Som der exploitatiebaten 

Personeelskosten 
Lonen en salarissen 

Sociale lasten 

Kosten vrijwilligers 

  

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

  

Overige bedrijfskosten 
Afdracht internationaal en bijdragen aan projecten

Huisvestingskosten 

Kosten uit aktiviteiten 

Bestuurskosten 

Kantoorkosten 

Algemene kosten 

  

Som der exploitatielasten 

Exploitatieresultaat 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Resultaat 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserve pand 

Bestemmingsreserve internationaal 

Onverdeeld resultaat boekjaar 

Bestemd resultaat 
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EN VERLIESREKENING OVER 2019 

2019

€

  

  

Afschrijvingen en waardeverminderingen   
Afschrijvingen materiële vaste activa 

  

  
bijdragen aan projecten 

  

  
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
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2019 2018 

€ € 

49.878 32.374 

149.800 188.571 

199.678 220.945 

  
23.184 34.161 

1.732 9.032 

8.742 1.398 

  

  
659 1.859 

  

  
68.824 87.598 

55.835 56.256 

17.961 19.600 

8.832 8.271 

11.908 25.942 

1.213 1.218 

  

198.890 245.335 

788 -24.390 

  
63 - 

-1.395 -1.193 

-544 -25.583 

    

1.393 3.836 

1.935 199 

-3.872 -29.618 

-544 -25.583 
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3 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon 

Rechtsvorm 

Zetel rechtspersoon 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Rigpa, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit: 

bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaanse boeddhistische beoefeningen in het algemeen 

en van Nyingmapa traditie; -het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met Tibetaanse boeddhistische 

tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeswijze, wijsbegeerte en dergelijke; 

goede doen komen aan de Nederlandse samen

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam.

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting 

Rigpa zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten.
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ALGEMENE TOELICHTING 

Stichting Rigpa 

Stichting 

Amsterdam 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41208566 

De activiteiten van Stichting Rigpa, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit: 

bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaanse boeddhistische beoefeningen in het algemeen 

het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met Tibetaanse boeddhistische 

tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeswijze, wijsbegeerte en dergelijke; 

goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting 

Rigpa zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten. 

  

Samenstellingsverklaring afgegeven 

De activiteiten van Stichting Rigpa, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit: -het bewaren, 

bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaanse boeddhistische beoefeningen in het algemeen 

het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met Tibetaanse boeddhistische 

tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeswijze, wijsbegeerte en dergelijke; -het optimaal ten 

leving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting 

Rigpa zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
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4 GRONDSLAGEN VOOR 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die on

titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag

verkrijgingsprijs. 

  

Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 

andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebrui

waardeverminderingen. 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reë

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst 

van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 

bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 

effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst

  

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op d

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlop

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR WAA

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die on

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

ing resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 

andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

AGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebrui

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst 

van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 

bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 

inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlop

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

rwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

  

Samenstellingsverklaring afgegeven 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder 

of vervaardigingsprijs of de 

is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 

andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.  

le waarde van de tegenprestatie. 

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst 

van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 

bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 

e boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

rwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Baten 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende activiteiten, inkomsten uit 

donaties en verhuur. 

  

Opbrengsten van activiteiten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de activiteiten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aa

Personeelskosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

  

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige

afschrijvingen aangepast. 

  

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 

activa.  

Rentelasten en soortgelijke kost

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 

de ontvangen leningen.  
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EN EN LASTEN 

verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende activiteiten, inkomsten uit 

Opbrengsten van activiteiten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de activiteiten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

schrijvingen en waardeverminderingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.  

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 
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verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar verleende activiteiten, inkomsten uit 

Opbrengsten van activiteiten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de activiteiten zijn verricht. De 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 
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5 TOELICHTING OP BALAN

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

  

  

Boekwaarde 1 januari 2019 
Aanschafwaarden 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

 Mutaties 2019 
Afschrijvingen 

 Boekwaarde 31 december 2019 
Aanschafwaarden 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

 Afschrijvingspercentage 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

  

  

Overige vorderingen (langlopend)
Waarborgsom huur 

Waarborgsom TNT post 

Totaal 
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TOELICHTING OP BALANS 

 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

Verbouwingen 

pand 

€ 

  
122.065 

afschrijvingen en waardeverminderingen -122.065 

- 

  
- 

- 

   
122.065 

waardeverminderingen -122.065 

- 

20,0 

IVA 

31 december 

2019

€

Overige vorderingen (langlopend) 
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Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

Inventaris Totaal 

€ € 

    
 10.435 132.500 

 -9.118 -131.183 

 1.317 1.317 

    
 -659 -659 

 -659 -659 

    
 10.435 132.500 

 -9.777 -131.842 

 658 658 

 20,0   

31 december 

2019 

31 december 

2018 

€ € 

    

3.948 3.948 

310 310 

4.258 4.258 
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VORDERINGEN 

  

  

Vorderingen op handelsdebiteuren 

Belastingvorderingen 
Omzetbelasting 

Overige vorderingen 
Lening Dzogchen Beara 

  

Overlopende activa 
Overige vorderingen 

  

Totaal 

Toelichting 

Lening Dzogchen Beara  

Betreft een drie jarige renteloze lening die per 1 december 2012 aan Dzogchen Beara verstrekt is. De looptijd van de 

lening is op verzoek van Dzogchen Beara verlengd tot 31 december 2020.

LIQUIDE MIDDELEN 

  

  

Banktegoeden 

Kasmiddelen 

Totaal 

Toelichting 

De banktegoeden staan geheel ter vrije beschikking van

20 Samenstellingsverklaring afgegeven

31 december 

2019

€

  

Betreft een drie jarige renteloze lening die per 1 december 2012 aan Dzogchen Beara verstrekt is. De looptijd van de 

Dzogchen Beara verlengd tot 31 december 2020. 

31 december 

2019

€

1.001.997

1.002.388

De banktegoeden staan geheel ter vrije beschikking van de vennootschap.  
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31 december 

2019 

31 december 

2018 

€ € 

- 10.894 

  
296 505 

    

10.000 10.000 

    

    

441 1.295 

    

10.737 22.694 

Betreft een drie jarige renteloze lening die per 1 december 2012 aan Dzogchen Beara verstrekt is. De looptijd van de 

31 december 

2019 

31 december 

2018 

€ € 

1.001.997 1.010.736 

391 515 

1.002.388 1.011.251 
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EIGEN VERMOGEN 

  

  

Algemene reserve 

Bestemmingsreserve pand 

Bestemmingsreserve internationaal 

Onverdeeld resultaat boekjaar 

Totaal 

Toelichting  

Algemene reserve:  
Het onverdeeld resultaat 2018 van 

  

Bestemmingsreserve pand:  
Er wordt al enige tijd actief gezocht naar een nieuwe beoefeningsruimte

Rigpa een bestemmingsreserve pand gevormd. In 2019 zijn er

toegevoegd aan de bestemmingsreserve pand. Als gevolg van de gebeurtenissen zoals beschreven in het 

bestuursverslag is het huisvestingsbeleid de komende jaren een concreet aandachtsgebied voor het bestuur. 

  

Bestemmingsreserve internationaal: 
In het kader van haar doelstelling ondersteunt Rigpa Nederland projecten van onder meer Rigpa International, 

Lerab Ling en het Spiritual Care Centre Dechen Shying. Donateurs worden in de gelegenheid gesteld hun donaties 

aan Rigpa Nederland voor deze projecten te oormerken. 

  

Per 1 januari 2012 vormt Stichting Rigpa een bestemmingsreserve voor internationale donaties. In 2

donaties door Rigpa ad € 22.715 ten laste van de bestemmingsreserve geboekt en zijn ontvangen donaties ad 

€ 20.780 ten gunste van de bestemmingsreserve geboekt. Donatie Treasure Vase van 

de W&V rekening. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  

  

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Overige schulden 

Overlopende passiva 
Accountants- en administratiekosten

Reservering vakantiegeld 

Nog te betalen kosten 

Nog te betalen donaties aan Lerab Ling

  

Totaal 
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31 december 

2019

€

 

Het onverdeeld resultaat 2018 van € - 29.618 is in mindering gebracht op de algemene reserve.

Er wordt al enige tijd actief gezocht naar een nieuwe beoefeningsruimte. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting 

Rigpa een bestemmingsreserve pand gevormd. In 2019 zijn er donaties van in totaal € 1.393 ontvangen en 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve pand. Als gevolg van de gebeurtenissen zoals beschreven in het 

is het huisvestingsbeleid de komende jaren een concreet aandachtsgebied voor het bestuur. 

Bestemmingsreserve internationaal:  
In het kader van haar doelstelling ondersteunt Rigpa Nederland projecten van onder meer Rigpa International, 

en het Spiritual Care Centre Dechen Shying. Donateurs worden in de gelegenheid gesteld hun donaties 

aan Rigpa Nederland voor deze projecten te oormerken.  

Per 1 januari 2012 vormt Stichting Rigpa een bestemmingsreserve voor internationale donaties. In 2

22.715 ten laste van de bestemmingsreserve geboekt en zijn ontvangen donaties ad 

20.780 ten gunste van de bestemmingsreserve geboekt. Donatie Treasure Vase van € 466 is ten laste gebracht in 

 

31 december 

2019

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

en administratiekosten 

Nog te betalen donaties aan Lerab Ling 
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31 december 

2019 

31 december 

2018 

€ € 

11.298 40.916 

978.999 977.606 

3.190 789 

-3.872 -29.618 

989.615 989.693 

29.618 is in mindering gebracht op de algemene reserve. 

. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting 

1.393 ontvangen en 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve pand. Als gevolg van de gebeurtenissen zoals beschreven in het 

is het huisvestingsbeleid de komende jaren een concreet aandachtsgebied voor het bestuur.    

In het kader van haar doelstelling ondersteunt Rigpa Nederland projecten van onder meer Rigpa International, 

en het Spiritual Care Centre Dechen Shying. Donateurs worden in de gelegenheid gesteld hun donaties 

Per 1 januari 2012 vormt Stichting Rigpa een bestemmingsreserve voor internationale donaties. In 2019 zijn 

22.715 ten laste van de bestemmingsreserve geboekt en zijn ontvangen donaties ad 

€ 466 is ten laste gebracht in 

31 december 

2019 

31 december 

2018 

€ € 

933 6.533 

126 - 

    

3.300 1.180 

- 1.498 

6.869 21.850 

17.198 18.766 

27.367 43.294 

28.426 49.827 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTING

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van registergoederen in Amsterdam bedraagt in 

totaal € 33.196 met jaarlijkse indexering. De huurverplichtingen lopen van februari 2019 tot februari 2021, met 

stilzwijgende verlenging voor vervolgens één jaar. 

  

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van registergoederen in Groningen bedraagt in 

totaal € 11.349 met jaarlijkse indexering. De huurverplichtingen lopen van mei 2016 tot mei 2021, met stilzwijgende 

verlenging voor vervolgens vijf jaar.
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GENOMEN VERPLICHTINGEN 

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van registergoederen in Amsterdam bedraagt in 

€ 33.196 met jaarlijkse indexering. De huurverplichtingen lopen van februari 2019 tot februari 2021, met 

volgens één jaar.      

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van registergoederen in Groningen bedraagt in 

€ 11.349 met jaarlijkse indexering. De huurverplichtingen lopen van mei 2016 tot mei 2021, met stilzwijgende 

enging voor vervolgens vijf jaar.      
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Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van registergoederen in Amsterdam bedraagt in 

€ 33.196 met jaarlijkse indexering. De huurverplichtingen lopen van februari 2019 tot februari 2021, met 

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van registergoederen in Groningen bedraagt in 

€ 11.349 met jaarlijkse indexering. De huurverplichtingen lopen van mei 2016 tot mei 2021, met stilzwijgende 
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6 TOELICHTING OP WINST

BATEN EN BRUTOMARGE 

  

  

Inkomsten uit aktiviteiten 
Inkomsten uit activiteiten 

  

Abonnementen en donaties 
Abonnementen 

Inkomsten uit donaties 

Inkomsten uit donaties internationaal

  

Som van de baten 

Brutomarge 

PERSONEELSKOSTEN 

  

  

Lonen en salarissen 

Sociale lasten 

Kosten vrijwilligers 

Totaal 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

  

  

Afschrijving op materiële vaste activa
Afschrijving op verbouwingen pand 

Afschrijving op inventaris 

Totaal 
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TOELICHTING OP WINST- EN VERLIESREKENING 

2019

€

Inkomsten uit donaties internationaal 

2019

€

ARDEVERMINDERINGEN 

2019

€

Afschrijving op materiële vaste activa 
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2019 2018 

€ € 

    

49.878 32.374 

    

    

111.588 128.872 

7.657 6.982 

30.555 52.717 

149.800 188.571 

199.678 220.945 

199.678 220.945 

2019 2018 

€ € 

23.184 34.161 

1.732 9.032 

8.742 1.398 

33.658 44.591 

2019 2018 

€ € 

    

- 542 

659 1.317 

659 1.859 
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

  

  

Afdracht internationaal en bijdragen aan projecten
Tithe afdracht Internationaal 

Donaties internationaal door Rigpa 

Donaties internationaal door donateurs via Rigpa

  

Huisvestingskosten 

Kosten uit aktiviteiten 

Bestuurskosten 

Kantoorkosten 

Algemene kosten 

Totaal 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

  

  

Rentebaten banken 

Rentelasten banken 

Rentelasten andere partijen 

Financiële baten en lasten (saldo)
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EN 

2019

€

Afdracht internationaal en bijdragen aan projecten 

Donaties internationaal door donateurs via Rigpa 

LASTEN 

2019

€

Financiële baten en lasten (saldo) 
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2019 2018 

€ € 

    

27.925 31.000 

12.279 4.080 

28.620 52.518 

68.824 87.598 

55.835 56.256 

17.961 19.600 

8.832 8.271 

11.908 25.942 

1.213 1.218 

164.573 198.885 

2019 2018 

€ € 

63 - 

-1.300 -1.093 

-95 -100 

-1.332 -1.193 
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7 OVERIGE TOELICHTINGE

WERKNEMERS 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Rigpa bedroeg:

Gemiddeld aantal werknemers over periode

  

Werkzaam binnen Nederland 

ONDERTEKENING 

Amsterdam, 25 juni 2020 

Naam 

  

 

 

 

 

Voorzitter: J. Slieker 

 

 

 

 

 

Waarnemend Penningmeester: J. Slieker

 

 

 

 

 

Secretaris: A. Heijdeman 
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OVERIGE TOELICHTINGEN 

Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Rigpa bedroeg:

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2019

fte

Handtekening 

 

Waarnemend Penningmeester: J. Slieker 
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Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Rigpa bedroeg: 

2019 2018 

fte fte 

0,8 1,6 


