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STICHTING ADIDAM NEDERLAND
Activiteiten in 2019 en Financiele verantwoording over 2019.

Speerpunten van het beleid voor 2020.



Inleiding

Stichting Adidam is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en heeft deze anbi-status ook na een audit 
door de belastingdienst in 2018 behouden. Organisaties met een anbi-status moeten elk jaar gegevens 
publiceren over hun bedrijfsvoering, activiteiten en fi scale resultaten. Dat doet Stichting Adidam Nederland 
graag. We zijn trots op onze anbi-status en op wat we elk jaar weer met een groep vrijwilligers realiseren om 
de wijsheid van Adi Da onder de aandacht te brengen bij een groot publiek en om zijn werk te beschermen. 

Graag nemen we u mee in een algemene introductie van onze organisatie, de ontwikkeling van Adidam in 
Nederland, algemene bestuurlijke informatie over Stichting Adidam, een verslag van activiteiten in 2019, de 
speerpunten van het beleid in 2020 en de fi scale verslaglegging over het jaar 2019. Zijn er over dit verslag 
vragen, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens onder 2.2).

Maria Hoop, juni 2020

Het bestuur van Stichting Adidam Nederland
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Foto: vooraanzicht van het Adidam Centrum in Maria Hoop (foto door Brian Auger)



1. Over Adi Da en Adidam in Nederland 

Stichting Adidam Nederland vertegenwoordigt Adi Da Samraj (1939-2008) en alles wat hij als spiritueel 
leraar en wereldleraar in zijn uitzonderlijke en unieke leven heeft gecreëerd en nagelaten. Het doel van 
Stichting Adidam Nederland (hierna ook: ‘Adidam Nederland’) is om bekendheid te geven aan Adi Da 
Samraj en aan zijn werk en wijsheidsleer en het faciliteren van praktijk van beoefenaren van ‘De Weg van 
het Hart’. 

De organisatie rondom Adi Da Samraj heet Adidam. In Nederland is Adidam ontstaan, destijds onder een 
andere naam, toen in de jaren tachtig een aantal studenten die al langere tijd betrokken waren bij het 
onderricht van Adi Da in Californië , naar Nederland kwamen om hem hier te introduceren. Dit leidde tot de 
oprichting van Adidam Nederland in 1985. Adidam Nederland heeft twee centra. Eén Adidam centrum in 
Amsterdam gelegen aan het Oosterpark, en één in Maria Hoop, in het voormalige kloostergebouwgebouw 
wat nu heet “The European Danda”. Zoals de naam al zegt is dit het retraitecentrum voor Europese 
studenten van Adi Da en deelnemers aan de diverse publieke retraites en activiteiten. 

In zijn werk communiceert Adi Da Samraj de ware aard van de Werkelijkheid, die hij kenmerkt als 
ondeelbaar, bewust, ‘stralend’ en intrinsiek ego-loos, iedereen en alles overstijgend, en toch niet anders 
dan, of afgescheiden van, wie of wat dan ook. Hij wijdde zijn hele leven aan het communiceren over de ware 
aard van de Werkelijkheid ten behoeve van de hele mensheid.

Adi Da Samraj wilde dat zijn werk altijd beschikbaar zou zijn, ook voor de tijd na zijn fysieke leven. Om 
ervoor te zorgen dat zijn werk zou blijven doorgaan en ‘eeuwigdurend’ zou worden, schiep hij verschillende 
instrumenten waardoor zijn letterlijke overdracht van de ware aard van de Werkelijkheid, voor altijd zou 
blijven bestaan. Dit zijn: zijn boeken met instructies en onderricht, zijn kunst en de Heiligdommen.

Adi Da heeft een groot aantal boeken geschreven met ongekende esoterische instructies en onderricht 
over de ware aard van de Werkelijkheid en het proces van het menselijk leven in al zijn dimensies. 
Ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties werden duizenden uren van zijn gesproken 
uiteenzettingen en instructies opgenomen en uitgegeven. Hij onderzocht daarnaast uitgebreid de ‘grote 
traditie’ van de mensheid en creëerde ‘The Basket of Tolerance’. Dit is een enorme en zeer gestructureerde 
bibliografi e die de hele geschiedenis van de menselijke cultuur (religieus, spiritueel, fi losofi sch, artistiek en 
praktisch) omvat, vergezeld van zijn aantekeningen en commentaar.

Adi Da Samraj creëerde ook een baanbrekende kunstwerken, waaronder schilderijen, tekeningen, op 
fotografi e gebaseerde werken, video-grafi sche reeksen en digitale werken (twee- en drie dimensionaal). Zijn 
grote artistieke nalatenschap vormt zijn non-verbale communicatie van de Werkelijkheid in een stijl die hij 
‘Transcendentaal Realisme’ noemt.

De Orpheum-trilogie is een uniek literair werk waarin Adi Da de geheimen van de menselijke conditie laat 
zien. Hij creëerde de Orpheum-trilogie niet alleen om te worden gelezen, maar ook om uitgevoerd te worden 
als ‘transcendentaal realistisch-theater’, waarbij de kijkers participeren in een ‘levendige transformatie van 
hun individuele proces’.

In de laatste jaren van zijn leven gaf Adi Da Samraj een uniek geschenk aan de ‘menselijke familie’; zijn 
beschrijving van hoe menselijke strijd en confl ict kan worden omgezet in samenwerking, verdraagzaamheid 
en vrede. In zijn boek ‘Niet-Twee Is Vrede’ doet hij een oproep aan alle mensen op aarde -of, in zijn woorden 
aan ‘iedereen-en-allen-tegelijk’ (‘everybody-all-at-once’) - om het principe van aan-alles-voorafgaande- 
eenheid (‘prior unity’) te omarmen.

Tijdens zijn leven heeft Adi Da Samraj ook andere middelen gecreëerd waardoor iedereen toegang heeft tot 
zijn communicatie van de Werkelijkheid, waaronder tempels, heiligdommen en retraitecentra. Adi Da heeft 
al deze middelen bedoeld als permanente “deuropeningen”, waardoor mensen kunnen binnentreden in wat 
hij het ‘ego-loze Zijn in de Werkelijkheid Zelf’ noemt. 

Adidam Nederland faciliteert ook fi nanciële ondersteuning van het wereldwijde werk van Adi Da Samraj. De 
belangrijkste Heiligdommen en locaties voor pelgrimages voor studenten wereldwijd bevinden zich op Fiji, 
op het eiland Naitauba, en in het noorden van Californië in de Verenigde Staten. Nederlandse beoefenaren 
van De Weg van het Hart bezoeken deze plekken regelmatig om hun spirituele praktijk te verdiepen voor 
langere retraites.
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2. Algemene bestuurlijke informatie

2.1 Contactgegevens

Naam: Stichting Adidam Nederland (hierna ook: ‘Adidam Nederland’)
RSIN (fi scaal nummer): 008681429 
Adres: Annendaalderweg 10, 6105 AT Maria Hoop
Emailadres: info@adidam.nl 
Handelsregister Kamer van Koophandel nr.: 41205003

2.2 Bestuur

Stichting Adidam Nederland kent de volgende bestuursleden: Ineke van Amerongen (voorzitter), Bart Lohr 
(penningmeester), en Daphne van den Broek (secretaris). De samenstelling van het bestuur is in 2019 
ongewijzigd. 

De Stichting Adidam Nederland heeft geen winstoogmerk. Het is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen 
werknemers. De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.
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Foto: Adi Samraj bezoekt het Adidam Centrum in Maria Hoop in 1986, 

copyright ASA 2020.



2.3 Statutaire doelstellingen 

De statuten zijn in 2019 ongewijzigd en de statutaire doelstellingen zijn:
 a. Beschikbaar maken en verbreiden van de Wijsheidsleer en de spirituele praktijk zoals gegeven door  
  de Goddelijke Aanwezigheid Adi Da Samraj voor alle wezens en de hele wereld;
 b. Beoefenen van de spirituele Weg van Adidam Ruchiradam* in devotie transcendentaal bewustzijn  
  en het in praktijk brengen van de leefregels zoals onderwezen door de Goddelijke Aanwezigheid 
  Adi Da Samraj;
 c. Instandhouding van congregaties en leefgemeenschappen waarbinnen door middel van erediensten,  
  vieringen en retraites de doelstellingen vermeld onder a en b worden verwezenlijkt;
 d. Zorgdragen voor huisvesting en voldoende middelen van materiële aard met het oog op de   
  doelstellingen vermeld in a, b en c. 

*zo wordt de wereldwijde organisatie van Adidam vaak door Adidam zelf aangeduid

3. Overzicht van activiteiten in 2019 

3.1 Openbare programma’s en activiteiten in 2019 

Documentaire Conscious Light – Nederlandse première

Begin 2019 hebben wij de Nederlandse première verzorgd van de documentaire Conscious Light. 
Deze Engelstalige fi lm geeft een overzicht van het leven en werk van Adi Da Samraj. Door een team van 
vrijwilligers is de Nederlandse ondertiteling voor de fi lm verzorgd en is een speciale website gemaakt 
www.consciouslightfi lm.nl. Op deze website kunnen mensen informatie vinden over de fi lm en kaartjes 
kopen voor een van de vertoningen. Hierbij maken we gebruik van het online betalingssysteem dat in 2018 
in gebruik is genomen. Ten behoeve van de première van de fi lm werd fi lmtheater De Uitkijk gehuurd, aan 
de Prinsengracht in Amsterdam. Door de grote interesse zijn er tijdens de première twee voorstellingen 
verzorgd. Totaal hebben circa 170 mensen de première bijgewoond. Het doel van kaartverkoop is om de 
kosten voor de huur van de locaties te dekken. 

Filmvertoningen in Nederlandse bioscopen

Na de première zijn in 2019 dertien vertoningen georganiseerd in bioscopen in Nederland. In Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Roermond, Maastricht, Groningen en Nijmegen. Voor de meeste 
vertoningen werd een zaal in de bioscopen door ons gehuurd en werd de promotie geheel door ons 
team van vrijwilligers gedaan. Filmhuis Den Haag heeft de fi lm zelf in haar programmering opgenomen. 
Gemiddeld waren er ca 50 bezoekers per voorstelling. De voorstelling in Den Haag was met 90 
personen uitverkocht. Voor de promotie van de voorstellingen hebben we vooral gebruik gemaakt van de 
advertentiemogelijkheden van Facebook. 

Openbare retraites in het Adidam Centrum in Maria Hoop

Sinds medio 2016 organiseren we in het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop ‘Where is 
Happiness retraites’ die gratis en voor iedereen toegankelijk zijn en gebaseerd zijn op de wijsheidsleer 
van Adi Da Samraj. In 2019 hebben wij zes van deze retraiteweekenden gehouden, afwisselend in het 
Nederlands en het Engels. Gemiddeld waren er 14 deelnemers per retraite waaronder veel mensen die bij 
een van de fi lmvertoningen aanwezig waren geweest.

In 2019 is er ook een vervolgretraite verzorgd getiteld ‘The Transmission of Happiness’, voor mensen die 
zich na de Where is Happiness retraite verder wilden verdiepen in het werk van Adi Da Samraj. 

Naast de retraites in Maria Hoop heeft het team dat de retraites heeft ontwikkeld in 2019 ook ondersteuning 
geboden aan de Where is Happiness retraites die elders in de wereld gegeven werden – onder meer in 
Canada, Nieuw-Zeeland en Amerika. Dit zowel inhoudelijk als voor wat betreft promotie. 
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Cursussen

Onderdeel van de programma’s voor publiek zijn ook de cursussen die Stichting Adidam Nederland 
aanbiedt.
 1. The Da Avatar cursus - een introductiecursus voor mensen die zich verder willen verdiepen in de  
  wijsheid van Adi Da Samraj. 
  Deze cursus is in het najaar van 2019 geven aan een groep van 8 geïnteresseerden. Deelnemers 
  komen uit uiteenlopende plaatsen uit Nederland. Daarom worden de tweewekelijkse sessies via   
  skype gehouden. Ter afsluiting van de cursus is er een dag in het retraitecentrum in Maria Hoop. 
 2. The Gift of the Eight Part Admonition cursus - voor mensen die overwegen om formeel student van  
  Adi Da Samraj te worden.
  Deze cursus is eind 2019 gestart met 6 deelnemers. 

Vrijwilligersdagen in Maria Hoop

In 2019 zijn we gestart met vrijwilligersdagen rond het Adidam centrum The European Danda in Maria 
Hoop: de “Kloosterklusdagen”. Wie geïnteresseerd is kan op een zaterdag mee komen helpen met allerlei 
klussen rond het klooster in Maria Hoop, zoals in de moestuin of het bos. Tijdens deze dagen wordt 
er ook een rondleiding aangeboden en een gezamenlijke lunch. Er is een afsluiting met yoga en een 
videotoespraak van Adi Da Samraj. In 2019 hebben we 5 van deze dagen gehouden waaraan gemiddeld 
zo’n 5 personen per keer aan deel hebben genomen.

Overige openbare activiteiten

In het Adidam centrum in Amsterdam worden iedere eerste woensdagavond van de maand video’s met 
toespraken van Adi Da Samraj vertoond aan geïnteresseerd publiek. Verder vindt er iedere zondagavond 
vindt er een voor het publiek toegankelijke gebedsdienst voor wereldvrede plaats op de Da Peace tempel in 
de tuin van het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop.

Websites en Facebookpagina’s

Er worden drie websites beheerd:
 1. www.adidam.nl - Een regionale, Nederlandstalige website over Adi Da en Adidam.
 2. www.whereishappiness.org - een Engelstalige website speciaal voor de Where is Happiness retraites.  
  Hier worden zowel de retraites in Nederland als op andere locaties in de wereld vermeld. 
 3. www.consciouslightfi lm.nl - voor de vertoningen van de Conscious Light fi lm in 
  bioscopen in Nederland.

In aansluiting op de websites worden er ook drie verschillende Facebookpagina’s beheerd: 
 1. Een pagina waarin Adidam Nederland-brede activiteiten onder de aandacht worden gebracht. 
 2. Een pagina om de “Where is Happiness?” retraites onder de aandacht te brengen zowel in Nederland  
  als op andere locaties in de wereld.
 3. Op de pagina van Conscious Light fi lms worden de het Nederlandse team van vrijwilligers de   
  vertoningen in Nederland gepubliceerd waar ook de facebook advertenties naar verwijzen. 

Nederlandstalige nieuwsbrief

Om mensen te informeren over de fi lmvertoningen, de retraites en andere activiteiten en publicaties, 
geeft Stichting Adidam Nederland een nieuwsbrief uit. Deze verschijnt maandelijks en wordt aan zo’n 
achthonderdvijftig ontvangers toegezonden. In 2019 zijn er netto ruim honderd abonnees bijgekomen.

Boekverkoop

In het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop is een boekwinkel waarin boeken van Adi Da 
Samraj en meditatie-artikelen beschikbaar zijn. Hier worden onder meer door deelnemers aan retraites 
vaak boeken gekocht. Daarnaast zijn de boeken van Adi Da Samraj in Nederland verkrijgbaar bij bol.com of 
amazon.nl - sommigen ook in de vorm van e-books.



3.2 Speciale jaarlijkse vieringen in The European Danda 

Driemaal per jaar organiseert Stichting Adidam Nederland grote vieringen in het Adidam centrum The 
European Danda in Maria Hoop rondom een bepaald thema, met meestal sprekers uit het buitenland. 
Studenten, en publiek dat al heeft kennisgemaakt met de wijsheidsleer van Adi Da Samraj, nemen deel aan 
een driedaags programma met culturele, educatieve en devotionele activiteiten.

In april 2019 is een retraite georganiseerd met als thema de opening van de eerste boekwinkel en ashram 
in Hollywood, Californië, in 1972. Deze viering is bezocht door zo’n tachtig mensen en werd gepresenteerd 
door een gastspreker uit de Verenigde Staten.

In juli 2019 vond de jaarlijkse ‘Da Purnima’ retraite plaats, bezocht door eveneens zo’n tachtig mensen 
en gepresenteerd door twee gast sprekers uit de Verenigde Staten. Da Purnima is het equivalent van de 
uit India voortgekomen maar inmiddels wereldwijd verspreidde wereldwijde traditie van ‘Guru Purnima’. 
Spirituele leermeesters worden dan over de hele wereld geëerd omdat zij mensen brengen van ‘het 
donker naar het licht’. Ook werden rond deze tijd twee tuinconcerten georganiseerd rond optredens van 
de vermaarde drupadzanger Nirmalya Dey met zijn ensemble van internationale musici en de muziekgroep 
Naada Om.

In november 2019 vond de Da Jayanthi viering plaats met als thema de geboorte (op 3 november 1939) van 
Adi Da Samraj. Deze viering werd bezocht door ongeveer vijfenzestig mensen. 

3.3 Activiteiten voor studenten van Adi Da Samraj georganiseerd door Stichting Adidam 
Nederland

Stichting Adidam Nederland organiseert en faciliteert een groot aantal activiteiten voor studenten van Adi 
Da Samraj. Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en drie-maandelijkse activiteiten en programma’s worden 
verzorgd door en met studenten, op zowel het Adidam centrum in Maria Hoop als in Amsterdam. In 2019 
hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
 • Dagelijkse meditaties en erediensten 
 • Wekelijkse zondagochtendbijeenkomsten (‘Guruvara’ diensten) 
 • Wekelijkse bijeenkomsten zowel life als virtueel voor verschillende groepen studenten in het land
 • Wekelijkse themabijeenkomsten en videopresentaties op zaterdagavonden 
 • Wekelijkse educatiegroepen zowel op de locaties als virtueel of telefonisch 
 • Maandelijkse vieringen in The European Danda 
 • En elk kwartaal vindt een speciale weekendretraite plaats op de European Danda rond 
  een bepaald thema 
 • Individuele verdiepende tien-daagse retraites in The European Danda 
 • Bijeenkomsten in het Amsterdam Centrum 
 • Een “Da Plastique Convocatie”, een bijeenkomst en presentatie van een internationaal gezelschap  
  van kunst- en museum specialisten voor ontwikkeling visie en plan voor het Adi Da Museum of Art 
 • Een jaarlijkse “Culturele Convocatie” in juni met studenten uit Naitauba in Fiji. Hier liggen de   
  belangrijkste heiligdommen van Adidam bevinden en wonen studenten die de gevorderde spiritueel  
  geïnitieerde praktijk van Adidam beoefenen.

3.4 Onderhoud en ontwikkeling van Adidam Centra in 2019

De Adidam Centra in Nederland vergen constant onderhoud, maar worden ook steeds verder ontwikkeld. 
In 2019 is er veel onderhoud gepleegd aan met name het Adidam centrum The European Danda in Maria 
Hoop, maar is ook het Adidam centrum aan het Oosterpark in Amsterdam verder verfraaid. Graag geven we 
hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten. De organisatie hiervan was altijd in handen van 
vrijwilligers. De uitvoering vond plaats zowel door vrijwilligers als door middel van inhuur van professionals. 
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3.4.1 Adidam Centrum Amsterdam 

 • Verdere verfraaiing van de tuin
 • Realisatie veranda voor aansluiting centrum met de tuin

 

3.4.2 Adidam Centrum in Maria Hoop 

 • In 2019 is een groot asbesten schuurdak verwijderd en vervangen door een nieuw dak. 
 • Schilderwerk in kader van groot onderhoud zowel binnen als buiten, evenals het gedeeltelijk en   
  geheel vervangen van verschillende kozijnen 
 • Verder onderzoek naar leveranciers voor vervanging van de aardwarmtepompen 
 • Reparaties van het dak, vervangen dakpannen, verhelpen van diverse lekkages 
 • Herinrichten van de moestuin en de tuinen om het gebouw heen
 • Vervangen van een van de polytunnels na de zware februaristorm
 • Verfraaiing en onderhoud van de tuin, zoals het realiseren van hekwerk 
 • Kap van en onderhoud aan bomen met name langs de grenzen van het terrein ter preventie evenals  
  onderhoud aan bomen vanwege de aanhoudende droogte
 • Regelmatige controles voor legionella conform wetgeving 
 • Er is een grondig onderzoek gedaan naar hardnekkige schimmel in een van de gebouwen. De vloer  
  binnen is vervangen en buiten is een nieuw soort afwatering gerealiseerd om regenwater van het  
  gebouw weg te geleiden
 • Preventieve ongediertebestrijding 
 • Brandpreventie - jaarlijkse controle 
 • Schilderwerk aan de binnenkant van het gebouw: de ontvangsthal, de keuken, de gangen op 
  de begane grond

Foto: de achtertuin van het Adidam Centrum in Maria Hoop (foto door Brian Auger)
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3.4.3 Verhuur en verbouwing Kerkweg 66 Maria Hoop

Op 31 december 2018 is het pand Kerkweg 66 in Maria Hoop door Stichting Adidam Nederland 
aangekocht. Het perceel grenst aan dat van het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop 
Met deze aankoop kunnen we op de langere termijn de groei van de Adidamgemeenschap in Maria Hoop 
ondersteunen; de mogelijkheden van het gebouw aan de Annendaalderweg 10 zijn beperkt als het gaat om 
het realiseren van meer woningen en is ook ongeschikt voor de bewoning door oudere studenten vanwege 
de vele trappen en de inrichting van het (klooster)gebouw. De visie voor het pand aan Kerkweg 66 is om een 
leefgemeenschap te realiseren voor studenten en voor met name oudere studenten die hulpbehoevend 
zijn, waarbij we diversiteit qua leeftijdsopbouw en groei naar de toekomst toe voor Adidam in Nederland 
willen veiligstellen. Op korte termijn echter moesten we zorgen voor tijdelijke bewoning om de kosten in de 
begroting te kunnen dekken. Samen met twee verschillende tijdelijke huurders hebben we verschillende 
verbeteringen aan het pand kunnen realiseren (de werkzaamheden lopen door tot in 2020) waardoor ook op 
termijn de bewoning door verschillende mensen meer geschikt is. 

3.4.4 De moes- en bloementuin

Het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop heeft een grote tuin met een loofbos, een grote 
moestuin met twee polytunnels. Voor het (biologisch) verbouwen van fruit en groente wordt gewerkt 
volgens ‘permacultuur’ principes waarbij de kwaliteit van de grond en omgeving leidt tot een duurzaam 
en gezond evenwicht van de natuur en zo van gezonde groenten, bloemen en fruit. In 2019 is er weer een 
enorme bloementuin gerealiseerd. Tijdens dagelijkse erediensten worden tientallen bloemen gebruikt 
en hiermee is tijdens de zomermaanden honderden euro’s bespaard. De moestuin voorziet de ashram en 
leefgemeenschap om de ashram heen van groenten en fruit. Vanaf maart 2019 zijn maandelijkse publieke 
vrijwilligers dagen georganiseerd waarop mensen uit het hele land voor een dag naar de European Danda 
kwamen voor een programma met (tuin) werk, een lunch en een kort retraiteprogramma. Zo’n 50 mensen 
hebben deze dagen bezocht. De tuin is niet alleen maar praktisch: als ondersteuning voor de spirituele 
praktijk stelt Adi Da Samraj een veganistisch dieet voor dat het lichaam zo min mogelijk belast en optimaal 
voedend is. Het eten van veel gevarieerde verse salades, fruit, zaden en noten en het drinken van groene 
smoothies zijn hiervoor goede bouwstenen. De biologische groenten en fruit die in de moestuin verbouwd 
worden zijn belangrijk om in die behoefte te kunnen voorzien.

Foto: een van de polytunnels in Adidam Centrum Maria Hoop (foto door Bernard Noyez 2020)
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3.4.5 Flora en fauna

Stichting Adidam Nederland onderhoudt goede contacten met experts op het gebied van permacultuur, 
bossen en biologische landbouw. Op het landgoed leven veel bijzondere dierensoorten. In kader van 
‘Natura 2000’ is er toezicht en beheer van de kolonie in Nederland zeer zeldzame ingekorven vleermuizen 
die op de zolder van het gebouw hun zomerverblijf hebben. De bos- en kerkuilenpopulatie op het terrein 
van het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop wordt gemonitord door de leden van de 
lokale Uilenwerkgroep. Met het Herpetologisch Studiegenootschap Limburg is er uitwisseling over de in 
het gebied levende amfi bieën. In 2019 zijn er met experts verbonden aan de Universiteit van Wageningen 
mogelijkheden verkend om een ‘voedselbos’ te realiseren. Ook met andere experts is gekeken hoe de 
langschappelijke waarde van het terrein verbeterd kan worden. Zo wordt nagedacht over het aanleggen van 
een poel, het verbeteren van de structuur en de kwaliteit van het bos, dat voor een deel uit snelgroeiende 
bomen bestaat, en uit het verbinden van het leefgebied van de dieren en het bos. Deze ideeën zullen de 
komende jaren verder concreet uitgewerkt gaan worden. 

3.4.6 Fear-No-More-Zoo

Adi Da Samraj heeft veel wijsheid gedeeld over dieren en de relatie tussen mens en dier. Hij heeft 
aangegeven dat dieren ook deel uitmaken van een Adidam-gemeenschap en de dieren als studenten van 
Adi Da Samraj ook gediend moeten worden in hun spirituele praktijk. In het Adidam Centrum leven paarden, 
alpaca’s, chinchilla’s en tropische vogels.

Stichting Adidam Nederland is verantwoordelijk voor het laten begrazen van de oevers van het beekje dat 
onderdeel is van de ‘Paterslossing’, een boven- en ondergronds systeem van water dat door het gebied 
van Maria Hoop vanaf Duitsland naar lagergelegen gebieden stroomt. Het is belangrijk dat het water de 
ruimte krijgt en dat de overs van de beek door middel van begrazing beheerd worden. Dit wordt gedaan in 
overleg met het provinciale Waterschap. Tijdens retraites is er de mogelijkheid om meer te horen over Adi 
Da’s wijsheid over onze relatie met dieren. Er wordt nog verder onderzocht hoe we educatieve programma’s 
rondom dit thema kunnen gaan gegeven. Fear-No-More-Zoo wordt ondersteund door een groep actieve 
studenten en overleg hebben met andere Fear-No-More-Zoo’s in de Verenigde Staten en Fiji. 

 

Foto: de voilière in Fear-No-More Zoo (foto door Lotte Braithwaite)
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3.5 Activiteiten van het Bestuur en managementteam in 2019

Het bestuur van Stichting Adidam Nederland komt in de regel iedere twee weken bij elkaar. Zij maakt deel 
uit van het managementteam van Adidam Nederland, een groep managers en adviseurs in wisselende 
samenstelling. Alle leden van dit team zijn studenten van Avatar Adi Da Samraj die hun tijd hier geheel 
zonder vergoeding voor beschikbaar stellen. Naast het overzien van alle zaken die in het overzicht al 
genoemd zijn, heeft het bestuur zich in 2019 zich beziggehouden met:

 • Het zoeken van tijdelijke huurders voor het pand Kerkweg 66 en het coördineren van de verbouwing  
  in samenwerking met de twee tijdelijke huurders
 • Verdere verkenning van de mogelijkheden om met Stichting Adidam Nederland over te gaan naar
   een andere rechtsvorm, namelijk die van een kerkgenootschap. Dit is complexe materie met veel  
  consequenties en het is het bestuur niet gelukt om dit in 2019 te realiseren. Naar verwachting zal de  
  omzetting in 2020 of 2021 plaats kunnen vinden
 • Het evalueren van protocollen rond AVG, legionella-preventie en ongediertebestrijding
 • Het zorgen voor tijdige en kloppende begrotingen en een kloppende boekhouding 
 • In samenwerking met de wereldwijze organisatie is beleid geïmplementeerd op het gebied van
  (seksuele) intimidatie en geweld.  Bestuursleden en managers hebben een cursus gevolgd, er is   
  beleid ontwikkeld afgestemd op het Nederlandse wettelijke kader en er is een bijeenkomst gehouden  
  om alle studenten te informeren 

3.6 Ontwikkeling Adidam Nederland qua studenten

In 2019 zijn er drie nieuwe studenten bijgekomen en daarmee zijn er op dit moment 91 actieve studenten, 
dat zijn mensen die een eed hebben afgelegd, in Nederland. Mede door de publieke retraites en andere 
Missie-activiteiten is er een gestaag groeiende groep mensen die geïnteresseerd is in het werk van Adi 
Da Samraj en die regelmatig deelneemt aan activiteiten en cursussen. Daarnaast vormt de groeiende 
gemeenschap van spirituele beoefenaren rond het het Adidam centrum The European Danda in Maria 
Hoop voor veel mensen een steeds aantrekkelijker alternatief in de huidige wereld. Dit tezamen vormt de 
basis voor een continue groei van de gemeenschap in Nederland. 

 
4. Beleid van Stichting Adidam Nederland in 2020

4.1 Bestuur 

Stichting Adidam Nederland heeft een statutair bestuur dat momenteel bestaat uit drie leden (zie bij 
paragraaf 2). Dit bestuur wordt aangevuld met diverse vrijwilligers, afhankelijk van de onderwerpen die 
besproken worden. Deze groep vormt samen het managementteam van Stichting Adidam Nederland. Het 
Stichtingsbestuur vergadert eenmaal per twee weken. Contracten met derden en grote uitgaven vereisen 
de handtekeningen van tenminste twee bestuurders. 

4.2 Culturele commissie: het waarborgen van de integriteit van Adidam in 2020

Het woord ‘cultuur’ betekent in de terminologie van Adidam ‘kerkelijk’. Adidam Nederland kent een 
culturele commissie die verantwoordelijk is voor de integriteit van de spirituele praktijk van alle studenten. 
Zij signaleert, bespreekt, ondersteunt en dient alle studenten in hun spirituele praktijk. Een jaarplanning 
met vieringen en bijeenkomsten wordt elk jaar door deze commissie georganiseerd, gepubliceerd en 
tot uitvoering gebracht. Er worden elk kwartaalretraites georganiseerd, drie keer per jaar grote vieringen 
gehouden, eenmaal per jaar een tiendaagse retraite georganiseerd, evenals wekelijkse zondagsretraites, 
en verschillende educatieve programma’s aangeboden. Er wordt vanuit de culturele commissie wekelijks 
updates gegeven omtrent de agenda en inhoud rond programma’s. Er zijn wekelijks ook openbaar 
toegankelijke programma’s. Leden van de culturele commissie ondersteunen de educatieve programma’s, 
de verschillende praktijkgroepen en adviseert omtrent het accepteren van studenten in de diverse 
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congregaties. Het culturele beleid voor 2019 is ongewijzigd: het zorgdragen voor een volledig (conform de 
instructies van Adi Da Samraj) cultureel en devotioneel programma en het ondersteunen van alle studenten 
collectief en individueel in hun spirituele praktijk. 

4.3 Het zorgdragen voor een gezonde fi nanciële situatie en voldoen aan wettelijke 
(fi scale) verplichtingen in 2020

In 2018 is een defi nitieve cyclus van fi nancië le verslaglegging geï mplementeerd en wordt per afdeling 
gewerkt met een vastgesteld budget. Ook in 2019 is elk kwartaal een fi nancieel verslag opgeleverd, 
gepresenteerd aan de studenten en geëvalueerd met de betrokken budgethouders. In 2019 is tevens 
de invoering en implementatie van een regionale bijdrage van studenten afgerond wat positief heeft 
bijgedragen aan de draagkracht van Stichting Adidam Nederland. Het is in 2019 niet gelukt om beleid op te 
stellen ten aanzien van legaten, dit wordt als speerpunt meegenomen naar 2020. 

Het fi nancië le beleid is er in 2020 op gericht om:
 • De begroting voor Stichting Adidam Nederland sluitend te maken; 
 • De jaarlijkse fondsenwerving uit te voeren; 
 • De hermitage Sri Love-Anandashram (Naitauba, Fiji) en de door Adi Da bekrachtigde heiligdommen  
  van Adidam in de Verenigde Staten te ondersteunen; 
 • Beleid te ontwikkelen aangaande het beheer van uit legaten en erfenissen verkregen vermogen en dit  
  beheer in heldere afspraken en procedures vast te leggen; 
 • Toe te zien op tijdige initiatie, juiste prioritering (keuze van bestedingen) en nauwgezette controle op  
  de besteding van donaties.

4.4 Het zorgdragen voor goede en passende huisvesting voor activiteiten en bewoners

Het bestuur streeft ernaar om verder te werken aan energiezuinige maatregelen en verduurzaming van het 
gebruik van het Adidam centrum The European Danda in Maria Hoop. Het beleid rond legionellapreventie 
en veiligheid van de omgeving zal in het huidige beleid voortgezet worden. Verder vormen doorlopend 
onderhoud aan hout- en schilderwerk, en onderhoud en preventie van vochtproblemen in zowel hoofd- als 
bijgebouwen, onderdeel van het beleid rond huisvesting. Stichting Adidam streeft ernaar om de exploitatie 
kostenneutraal te houden. In 2020 zal verder onderzoek gedaan worden naar het realiseren van een 
energie-neutraal gebouw. De mogelijkheden voor oudere en hulpbehoevende studenten qua bewoning 
zullen in de komende jaren verkend gaan worden. Omdat in 2019 een aantal bewoners niet meer in het 
gebouw zelf meer woont, wordt in 2020 gezocht naar nieuwe bewoners. 

4.5 Zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met Adi Da Samraj en zijn onderricht: 
beleid van de Missie van Adidam in 2020

De Missie van Adidam in Nederland heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met 
de wijsheid en de persoon van Adi Da Samraj, het vergroten van de naamsbekendheid en het creëren 
van een positieve PR rond Adi Da Samraj en Adidam en mensen te inspireren en te begeleiden naar het 
studentschap binnen een van de congregaties van Adidam.

Onderdeel van het beleid is dat we regelmatig onze programma’s evalueren en waar nodig verbeteren en 
onderzoeken wat voor programma’s of activiteiten er verder ontwikkeld kunnen worden om mensen te 
interesseren in het werk van Adi Da Samraj. Dit doen we zowel met het Nederlandse team van vrijwilligers 
als in samenwerking met de centrale Adidam organisatie in Amerika en andere vrijwilligers van andere 
Adidam centra in de wereld.

In 2020 willen we de programma’s, retraites en cursussen voor nieuw en ‘bekend’ publiek zoals die in 2019 
werden aangeboden, continueren. Naast bioscopen in Nederland willen de fi lm Conscious Light gaan 
vertonen in bioscopen in Vlaanderen, België en Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Deze gebieden liggen 
relatief dicht bij het Adidam Centrum in Maria Hoop. Voor mensen die de fi lm gezien hebben is het dan wat 
reistijd betreft makkelijk om naar een Where is Happiness retraite te komen. In 2019 is gebleken dat dit voor 
veel mensen een aantrekkelijke vervolgstap is na het zien van de fi lm. We willen de bioscoopvoorstelling 
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zoveel mogelijk kostenneutraal doen, wat wil zeggen dat we met de kaartverkoop tenminste de kosten voor 
zaalhuur en promotie willen kunnen dekken.

Andere activiteiten waar we ons in 2020 op gaan richten: 
 • De ‘Kloosterklusdagen’ die we in 2019 gestart zijn willen we in 2020 als maandelijkse activiteit in het  
  programma opnemen en nog ruimer onder de aandacht brengen.
 • In 2020 willen we de mogelijkheden onderzoeken om publieke programma’s online te gaan doen in  
  de vorm van Webinars en hiermee een eerste start maken.
 • Ook richt het beleid voor 2020 zich op het verder vormgeven van een eff ectief follow-up-proces door  
  het implementeren van de mogelijkheden die het nieuwe CRM-systeem hiertoe biedt en het uitsturen  
  van aantrekkelijke nieuwsbrieven. 
 • Het beleid is er tevens op gericht om alle ondersteunende ICT-systemen voor de publieke   
  programma’s steeds verder te ontwikkelen, altijd goed te laten functioneren en up to date te houden. 

4.6 Continuering van het onderzoek naar de juridische structuur van Adidam in 
Nederland 

Het bestuur zal in 2020 de mogelijkheden verder onderzoeken of het mogelijk is de huidige stichtingsvorm 
om te zetten in een kerkgenootschap. De laatste rechtspersoon zou beter toegesneden zijn op de doelen 
en activiteiten van Adidam Nederland. De wet kent deze mogelijkheid en een rechter moet een dergelijk 
omzettingsverzoek wel beoordelen. Dit onderzoek is in 2019 niet afgerond en wordt in 2020 voortgezet. 

4.7 Overig beleid 

Beleid van Stichting Adidam Nederland in 2019 is er tevens op gericht om: 
 • De wetgeving rond AVG na te leven door middel van het uitvoeren van het databeschermingsbeleid  
  dat in 2018 is opgesteld en jaarlijks wordt geëvalueerd;
 • Toe te zien op de juiste toepassing en naleving van beleid rondom seksuele intimidatie,    
  legionellapreventie, ongediertebestrijding, brandpreventie en alle andere wettelijke verplichtingen.

5. Financiële informatie Stichting Adidam Nederland 

5.1 Baten en lasten 2019

Stichting Adidam Nederland
Baten en lasten 2019

Baten
Ontvangen tienden en donaties Sacred Treasures   € 266.177
Ontvangen donaties en contributies 3e congregatie   € 27.082
Inkomsten grote retraites en vieringen   € 31.570
Regionale activiteiten en centrum Oosterpark   € 30.560
The European Danda* faciliteiten en terreinen   € 106.150
Inkomsten gilden Fear No More Zoo, land en tuinen   € 6.668
Missie afdeling   € 14.244
Bookshop en kunstmuseum   € 17.142
Baten faciliteren spirituele praktijk   € 4.390
Huurinkomsten pand Kerkweg   € 2.394
Diverse baten   € 374
    totaal baten   €  506.751

* ‘The European Danda’ is het Adidam Center in Maria Hoop
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Lasten
Ondersteuning Adi Da Samrajashram en Heiligdommen € 264.245
Afdrachten 3e Congregatie   € 17.628
Lasten missie   € 23.946
Lasten boekwinkel en museum   € 5.183
Lasten faciliteren spirituele praktijk   € 5.179
Lasten grote retraites en vieringen   € 18.512
Lasten regionale activiteiten en centrum Oosterpark   € 21.551
Lasten pand Kerkweg   € 12.677
Lasten The European Danda, gebouwen en tempels   € 85.050
Lasten gilden Fear No More Zoo, land en tuinen   € 7.993
Afschrijvingen   € 24.153
Rente leningen   € 16.308
    totaal lasten    € 502.425
    resultaat (positief)    € 4.326

Toelichting op de baten en lasten 2019

Tienden en donaties tbv Sacred Treasures, 1e en 2e congregatie

Adidam Nederland ondersteunt de Heiligdommen en retraitecentra die Adi Da Samraj
tijdens zijn leven gesticht heeft.
Een groot aantal studenten gaat jaarlijks op een langere of kortere retraite naar
de Hermitage Ashram ‘Adi Da Samrajashram’ (Naitauba Island, Fiji).
In 2019 werd de ondersteuning van de Hermitage Sanctuary Naitauba
voortgezet met een bedrag van € 250.725,-, tienden en donaties.

Voor de reguliere ondersteuning van de Sanctuaries en de ‘Holy Domains’ werd in 2019
een bedrag van € 28.841,- uitgetrokken.

Inkomsten tienden    € 77.659
Donaties tbv opbouw Naitauba    € 173.066
Donaties tbv The Mountain of Attention Sanctuary / 
Holy Domains    € 3.065
Donaties tbv diverse Heiligdommen    € 12.387   
    totaal baten  € 266.177

Afdrachten tienden    € 51.729
Afdrachten tbv opbouw Naitauba    € 173.075
Afdrachten tbv The Mountain of Attention Sanctuary / 
Holy Domains    € 28.841
Afdrachten tbv diverse Heiligdommen    € 10.600   
    totaal lasten  € 264.245

Tienden en contributies, 3e congregatie

Ontvangen donaties en contributies 3e congregatie  € 27.082   
    totaal baten  € 27.082

Afdrachten donaties en contributies 3e congregatie  € 17.628
Kosten missie-projecten gesponsord door 3e 
congregatie tienden    € 6.031
Ondersteuning door 3e congregatie van Adidam Centra  € 3.322   
    totaal lasten  € 26.982
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Baten en lasten Missie

Baten Missie

Donaties tbv Missie    € 1.888
Inkomsten Missie evenementen    € 6.615
Inkomsten retraites    € 5.742   
    totaal baten  € 14.244

Lasten Missie

Algemene kosten    € 612
Kosten ‘gratis retraites’    € 5.019
Kosten kleine missie-evenementen    € 4.066
Marketing kosten    € 4.225
Automatiseringskosten    € 3.993
Kosten missie-projecten gesponsord door 3e 
congregatie tienden    € 6.031   
    totaal lasten  € 23.945

Bookshop en ‘Adi Da Museum of Art’

De bookshop is gevestigd in het Adidam Center in Maria Hoop en heeft een uitgebreide collectie van de 
boeken, audio-cd’s en dvd’s van Adi Da Samraj. Het museum heeft een eenmalige bate ontvangen vanwege 
een verzekeringskwestie rond een beschadigd kunstwerk.

Verkopen bookshop    € 7.917
Eenmalige bate museum    € 9.225   
    totaal baten  € 17.142

Kosten en inkoop bookshop    € 3.873
Promotiekosten museum    € 93
Reparatiekosten museum    € 971
Diverse kosten bookshop   € 246   
    totaal lasten  € 5.183

Grote retraites

Inkomsten grote retraites    € 31.570   
    totaal baten  € 31.570

Kosten catering grote retraites    € 8.304
Kosten gastsprekers grote retraites    € 4.391
Diverse kosten grote retraites   € 5.817   
    totaal lasten  € 18.512
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The European Danda - Adidam Center Maria Hoop

De European Danda kent een aantal vaste bewoners die er voor gekozen hebben om te leven in een 
omstandigheid die hun spirituele praktijk optimaal dient.
Het is een onthechte manier van leven; de kamers zijn klein (dit zijn de ‘cellen’ van de monniken van het 
voormalig klooster), en veel taken op het gebied van de verzorging van de retraites en het onderhoud van 
het gebouw rusten op de schouders van de bewoners.
Centraal staat de vaste dagindeling met meditatie, studie, en yoga.
De bewoners hebben geen formeel huurcontract; zij wonen daar zolang als het nuttig is voor hun spirituele 
praktijk, e.e.a. ter beoordeling van het kerkbestuur en in samenspraak met andere beoefenaren van ‘De Weg 
van het Hart’ en natuurlijk de toegewijde zelf.
De fi nanciële relatie tussen de Ashram en de bewoners is vastgelegd in een ‘resident agreement’. 
De gemeente Echt-Susteren accepteert dit document als grondslag voor de registratie van de 
persoonsgegevens in de basisadministratie.

Baten The European Danda

Inkomsten bewonersovereenkomsten    € 46.458
Danda fundraiser Purnima 2018    € 217
Danda fundraiser Purnima 2019    € 4.689
Donaties tbv Danda    € 54.786   
    totaal baten  € 106.150

Kosten buitenschilderwerk gebouw    € 8.895
Kosten onderhoud en beveiliging    € 11.224
Waterkosten    € 1.251
Belastingen    € 2.762
Verzekeringen    € 8.795
Energiekosten    € 27.793
Diverse controles    € 2.297
Kosten terrein    € 6.225
Uitgaves projecten fundraiser lopend jaar    € 934
Uitgaves projecten fundraiser voorgaande jaren    € 151
Uitgaven projecten geoormerkte donaties   € 14.723   
    totaal lasten  € 85.050

Regionale activiteiten en Adidam Centrum Oosterpark

Donaties tbv Divine Domain    € 1.205
Inkomsten studenten retraites    € 7.862
Inkomsten regionale bijdragen    € 16.555
Danda card inkomsten     € 2.407
Ontvangen Danda en Oosterpark support    € 2.531   
    totaal baten  € 30.560

Administratiekosten    € 2.345
Kosten retraites voor beoefenaren    € 2.301
Decoratiekosten bloemen    € 2.216
Stomerij     € 795
Huishoudelijke benodigdheden    € 3.121
Bankkosten    € 1.481
Telefoon en internetkosten    € 2.298
Advieskosten    € 179
Huurkosten Oosterpark    € 6.000
Overige kosten   € 815   
    totaal lasten  € 21.551

Zie het beleidsplan hierboven voor een aantal onderhoudsprojecten uitgevoerd op The European Danda.
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Kerkweg 66

Op 31 december 2018 is het pand Kerkweg 66 door Adidam Nederland aangekocht.
Het perceel grenst aan dat van het Adidam Centrum in Maria Hoop. Met deze aankoop kunnen we op de 
langere termijn de groei van de Adidamgemeenschap in Maria Hoop ondersteunen; de mogelijkheden van 
het gebouw aan de Annendaalderweg 10 zijn beperkt.
Voor de visie voor het pand op de Kerkweg 66 zie het beleidsplan hierboven.
Op korte termijn echter moesten we zorgen voor (tijdelijke) bewoning om de kosten in de begroting te 
kunnen dekken.

Huurinkomsten Kerkweg 66    € 2.394   
    totaal baten  € 2.394

Kosten gas, water, stroom    € 3.961
Verzekeringskosten    € 780
Belastingen    € 1.755
Onderhoud en reparaties    € 2.640
Bemiddelingskosten verhuur   € 3.541   
    totaal lasten  € 12.677

Rentelasten

Er rust een afl ossingsvrije hypotheek op de European Danda in Maria Hoop ter grootte van € 830.500,-
(inclusief het eind 2018 nieuw aangekochte belendende pand op de Kerkweg 66).
Deze lening is ondergebracht bij een particuliere partij.
De jaarrente bedraagt 1,5% voor 5 jaar vast.
The Vision of Mulund Nederland bv heeft een lening o/g van € 191.000,- met een rente van 2%.
Er is in 2019 niet afgelost op deze leningen.
De rentelasten van deze leningen bedroegen in 2019 in totaal € 16.308,-.

5.2 Balans 2019

Stichting Adidam Nederland
Balans ultimo 2019

Activa

Gebouwen en terreinen   € 1.500.579
Liquide middelen   € 145.319
Deelneming in groepsmaatschappijen   € 236.015
Overige vorderingen en overlopende activa   € 5.098
Totaal Activa   € 1.887.011

Passiva

Stichtingskapitaal   € 570.649
Langlopende schulden   € 1.021.500
Kortlopende schulden   € 294.862
Onderhoudsreservering   € -
     € 1.887.011
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Toelichting op de balans per 31-12-2019

ACTIVA

Gebouwen en terreinen

Gebouwen en terreinen van het Adidam Center in Maria Hoop (L) The European Danda
Boekwaarde The European Danda per 1 januari 2019  € 780.959
Boekwaarde belendend perceel (Kerkweg 66) per 1 januari 2019  € 767.926
Afschrijvingen en waardeverminderingen   € -48.306
Boekwaarde per 31-12-2018   € 1.500.579

Eind 2018 heeft de Stichting Adidam Nederland een pand en terrein dat grenst aan de zuidkant van de 
Danda aangekocht. Het woonhuis zal in de toekomst gebruikt worden voor bewoning door beoefenaren die 
nu nog in het hoofdgebouw wonen. Een aantal van hen komt op leeftijd en dit pand opent de mogelijkheid 
hen een thuisplek te geven waar ook oudedagsvoorzieningen als bijvoorbeeld thuiszorg geaccomodeerd 
kunnen worden. Tevens creeëren we op deze manier woonruimte voor nieuwe bewoners in het 
hoofdgebouw van de Ashram.

Afschrijvingspercentage

Bedrijfsgebouwen en terreinen    3%

Vlottende activa

Liquide middelen banken   € 134.574
Liquide middelen Paypal   € 6.745
Liquide middelen kassen   € 4.000
    Totaal liquide middelen € 145.319

Deelneming in groepsmaatschappijen

The Vision of Mulund Nederland bv te Maria Hoop   € 236.015
     € 236.015

Het betreft een deelneming van 6881 certifi caten van aandelen in The Vision of Mulund Nederland B.V. te 
Maria-Hoop. De certifi caten zijn door Adidam aan de B.V. aangeboden als onderdeel van de betaling van de 
aankoop door de stichting van Annendaalderweg 10. In 2020 zal dit zijn administratieve beslag krijgen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren omzet   € 4.995
Vooruit betaalde kosten   € 103
     € 5.098



19

PASSIVA

Stichtingskapitaal 31-12-2019

Stand per 1 januari 2019   € 565.407
Batig saldo verlies & winst 2019   € 4.326
      € 569.733
Mutatie ondernemersrekening #610   € 916
Stand per 31 december 2019   € 570.649

Voorzieningen

De voorziening ultimo 2018 ter vervanging asbestdak 
boerderij is vrijgevallen:   € -
In 2019 is het dak van de boederij vervangen. De kosten hiervan 
bedroegen ca. € 44.000,-.

Langlopende schulden

Lening o/g The Vision of Mulund Nederland bv   € 191.000
Hypothecaire leningen   € 830.500
     € 1.021.500

In 2018 is een lening ter grootte van € 722.500,- ontvangen ter fi nanciering van het pand aan de Kerkweg 66. 
De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Over de lening wordt 1,5% rente berekend, ingaande vanaf 2019. 
Deze rente staat vast voor een periode van vijf jaar. De al bestaande hypotheek van € 108.000,- is onder 
dezelfde voorwaarden herafgesloten. 
Zowel de lening o/g The Vision of Mulund Nederland bv als de hypothecaire lening 
kennen geen afl ossingsverplichting.

Overlopende passiva

The Vision of Mulund Nederland bv (zie boven)    € 240.835
Vooruit ontvangen donatie verbouwing Kerkweg 66  € 20.863
Nog te betalen kosten   € 9.920
Vooruitontvangen huur en voorschot Kerkweg 66  € 4.444
Vooruitontvangen bewonersbijdrage Danda   € 800
Vooruitontvangen donatie warmtepompen Danda   € 10.000
Vooruitontvangen overige donaties   € 8.000
     € 294.862


