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Rapport inzake Jaarrekening 2019 INKOMSTEN EN UITGAVEN   2019 

     
INKOMSTEN  2018  2019 

Fundraising     
Sponsoring   €   15.739,08    €     23.560,13  

Evenementen   €   34.957,97    €     33.993,41  

Kosten t.b.v. evenementen  € (23.154,24)   €    (23.984,35) 

Som der opbrengsten  €   27.542,81    €     33.569,19  

     
UITGAVEN     
Donaties projecten Z.E. Dzogchen Rinpoche  €   18.071,90    €     30.990,00  

     
Saldo Opbrengsten minus Bestedingen  €     9.470,91    €       2.579,19  

     
STICHTINGSKOSTEN    
Bijdragen aan Stichting  €     8.513,00    €       9.731,00  

Kosten Stichting   €   (7.082,21)   €      (7.114,98) 

Saldo Stichtingskosten   €     1.430,79    €       2.616,02  

     
STICHTINGS RESULTAAT - totaal  €   10.901,70    €       5.195,21  

 

 

Rapport inzake Jaarrekening 2019  BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

     
A C T I E F        31.12.2018    31.12.2019  

     
VASTE ACTIVA   €      8.657,52    €         7.025,53  

     
VLOTTENDE ACTIVA   €    25.005,96    €        31.833,16  

     
TOTAAL   €    33.663,48    €        38.858,69  

     

     
P A S S I E F      

     
EIGEN VERMOGEN     

     
Besteedbaar vermogen   €    22.761,78    €        33.663,48  

Resultaat boekjaar   €    10.901,70    €         5.195,21  

Crediteuren   €                -      €                   -    

     
TOTAAL   €    33.663,48    €        38.858,69  
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TOELICHTING 

Algemeen 

Stichting Shenpen is opgericht op 17 december 2001 en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 9125171. Vanaf januari 2008 is de Stichting een 

geregistreerde liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk (ANBI - Stichting Shenpen, Zutphen). 

De stichting richt zich op het verbeteren van het welzijn van Tibetaanse vluchtelingen en op het in 

stand houden en bevorderen van de Tibetaanse traditie, kunst en cultuur. 

Waarderingsgrondslagen 

Activa en passiva 
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Inkomsten en uitgaven 
Inkomsten en uitgaven zijn verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. 
 

Met de inkomsten van het lidmaatschapsabonnement dekt Stichting Shenpen de stichtingskosten 

zoals o.a. huur voor beoefenruimtes in de verschillende steden. Door de opbrengst van het 

abonnement is St. Shenpen in staat 100 % van alle giften plus het positieve saldo van evenementen   

te doneren aan de projecten van Z.E. Dzogchen Rinpoche. 

 
OVERIGE INFORMATIE 
 

Personeel 
In 2018 had de stichting geen personeel in dienst. Alle activiteiten zijn uitgevoerd door onbetaalde 
leden van het bestuur en vrijwilligers. 
 
Resultaatbestemming 
Winsten en verliezen worden toegevoegd aan respectievelijk in mindering gebracht op het eigen 
vermogen. Dit jaar is ervoor gekozen om het stichtingsresultaat volledig toe te voegen aan de 
reserve. Deze reserve wordt o.a. gebruikt voor onvoorziene verliezen van evenementen, onvoorziene 
verzoeken voor donatie voor projecten van Z.E. Dzogchen Rinpoche en voor de start van een 
Dzogchen City Center in Nederland in de toekomst. 
 
Bestuursleden 
Om wille van de veiligheid publiceert de stichting geen namen van bestuursleden op haar website. 
Wanneer u in contact wilt treden met het bestuur, verzoeken wij u een email te sturen naar 
Shenpen@shenpennederland.org 
 
De leden van het bestuur ontvangen geen salaris of andere vergoeding voor hun werk voor de 
stichting. Ook de kosten die zij maken voor hun werk voor de stichting worden niet vergoed. 
 
 

 


