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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Adidam Nederland
4 1 2 0 5 0 0 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Annendaalderweg 10, 6105 AT Maria Hoop
0 6 5 3 7 2 2 4 5 4

E-mailadres

info@adidam.nl

Website (*)

https://adidam.nl/

RSIN (**)

0 0 8 6 8 1 4 2 9

Naam landelijke
THE DIVINE AVATARIC HOLY INSTITUTION OF GLOBAL ADIDAM RUCHIRADAM NL
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

0
8 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Het statutair bestuur van het kerkgenootschap wordt gevormd door het bestuur van de
Stichting Adidam Nederland. Het bestuur kent momenteel 3 leden. Tot bestuurder
kunnen alleen worden benoemd personen die de Wijsheidsleer en de spirituele praktijk
gegeven door Adi Da Samraj en de spirituele Weg van Adidam Ruchiradam
onderschrijven en volgen.
De Stichting is voornemens de rechter om toestemming te vragen de stichting om te
zetten naar een kerkgenootschap. De stichtingsvorm is naar de mening van het
bestuur niet langer de gepaste rechtsvorm. Het toezicht op en de toetsing van de
religieuze principes zullen in het kerkelijk statuut verankerd worden, en de
gemeenteleden krijgen bepaalde rechten. De in het kerkelijk recht gespecialiseerde
meester in de rechten, dhr. T. van Kooten te Utrecht, zal dit verzoek namens de
stichting verzorgen.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De Stichting Adidam Nederland heeft ten doel:
a) Beschikbaar maken en verbreiden van de Wijsheidsleer en de spirituele praktijk
zoals gegeven door Adi Da Samraj voor alle wezens en de hele wereld;
b) Beoefening van de spirituele Weg van Adidam Ruchiradam in devotie,
transcendentaal bewustzijn en het in praktijk brengen van de leefregels zoals
onderwezen door Adi Da Samraj;
c) Instandhouding van congregaties en leefgemeenschappen waarbinnen d.m.v.
erediensten, vieringen en retraites de doelstellingen onder a) en b) worden
verwezenlijkt;
d) Zorg dragen voor huisvesting en voldoende middelen van materiële aard met het
oog op de doelstellingen vermeld onder a, b, en c.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaamheden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Zie verslag 'Activiteiten in 2020 en financiëleverantwoording over 2020. Speerpunten
van het beleid voor 2020.' (onderstaande link)

Zie svp de toelichting bij de staat van baten en lasten hieronder.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerkgenootschap waartoe
de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Het vermogen van Adidam Nederland wordt aangewend voor de instandhouding en
verfraaing van het landgoed aan de Annendaalderweg in Maria Hoop. Het
aangrenzende pand op de Kerkweg dient voor uitbreiding van toekomstige bewoning.
Zie voor de nadere invulling van de functies de link naar het beleidsplan.

https://adidam.nl/documents/adidam_beleidsplan_en_activiteiten
verslag_2020-2021_v1.0.0.pdf

Open

Adidam Nederland in een vrijwilligersorganisatie. Noch de bestuursleden, noch de
kerkelijke leiding ontvangt een beloning.

Vanwege de pandemie zijn in 2020 de meeste van onze activiteiten naar online
verplaatst waaronder:
- Online vertoningen van de film Conscious Light met ondertiteling in het Nederlandse
en andere Europese talen
- Follow-up webinars om vragen te stellen en na te praten over de film
- Online cursussen
- Online Vieringen
In In het activiteiten verslag vindt u een uitgebreid overzicht van de activiteiten van
2020 en onze plannen voor 2021.

https://adidam.nl/documents/adidam_beleidsplan_en_activiteiten
verslag_2020-2021_v1.0.0.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 0

Rekening

Rekening (*)

2020

2019

Begroting (***)

2021

Opbrensten uit bezittingen

€

67.034

€

49.974

€

58.740

Bijdragen kerkleden

€

415.287

€

425.285

€

424.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

20.873

€

31.440

€

10.000

Totaal baten

€

503.194

€

506.699

€

492.740

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

0

€

0

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

34.403

€

64.366

€

33.609

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

240.236

€

281.873

€

270.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

177.743

€

127.880

€

140.903

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

6.609

€

7.993

€

8.100

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

22.321

€

20.261

€

25.128

Totaal lasten

€

481.312

€

502.373

€

477.740

Lasten

+

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

21.882

+

+
+

€

4.326

+
+

€

15.000

Bijdragen van de leden van de diverse congregaties vormen verreweg de belangrijkste
inkomstenbron. De bijdragen zijn tienden, regionale bijdragen, bijdragen voor vieringen
en retraites, en donaties, in totaal in het jaar 2020 een bedrag van ruim € 415.000,-.
De bezittingen van Adidam Nederland t.w. het Adidam Center op de Annendaalderweg
10 in Maria Hoop (een voormalig kloostergebouw) brengen huurinkomsten voor
inwonende beoefenaren van de Weg van het Hart. Het onlangs verworven pand aan
de Kerkweg, aangrenzend aan het Adidam Center, is aangekocht om te voorzien in
toekomstige uitbreiding van het aantal bewoners. Tot eind 2023 wordt het pand
gedeeltelijk commercieel verhuurd. In totaal generen de bezittingen een bedrag van
ruim € 67.000,-. De bijdragen van derden, in totaal van bijna € 21.000,- worden
voornamelijk gevormd door opbrengsten van de missie, en donaties van niet-leden.
Voor een bedrag van ruim € 240.000,- werden de Heiligdommen van de wereldkerk
ondersteund; het wereldwijde retraitecentrum Adi Da Samrajashram (Naitauba, Fiji) en
de Sanctuaries in de USA (waaronder The Mountain of Attention, Californië).
Voor een specificatie van de overige uitgaven zie de jaarrekening 2020.

https://adidam.nl/documents/adidam_jaarcijfers_2020_v1.0.0.pdf

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

Open

