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Horlings
Nexia
Aan het bestuur van
Stichting Rigpa
Van Ostadestraat 300
1073 TW AMSTERDAM

1. SAMENSTELUNGSVERKLARINGVANDEACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Rigpa is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 20t7 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellíngsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands rechÇ waaronder de voor accountants
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 Ïtel 9 Boek 2 van het
Nederlandse 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 daa¡voor geldende regelgeving,

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van

onze werþaamheden hebben 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- of beoordelings-

werkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met
betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat w'rj de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer

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

Amsterdam, 25 juni 2018

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V

Was getekend

M.A.C. Salman
Accou ntant-Admi n istratieconsu lent

Hoil inq s ì s âanqeslote n bü N exia I nte r¡ at¡ onè l. ee n lvere ldw¡d netwerk van ônafta nkelika åccounta nts - en adv ie skå ntore n.
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2. ALGEMEÊN

2.1 Doelstelling van de stichting

Het doel van de stichting is:
1. het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tbetaanse boeddhistische beoefeningen in

het algemeen en van Nyingmapa traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche in het
bijzonder;

2. het bevorderen van en meer bekendheíd geven aan de met Tbetaanse boeddhistische tradities samenhangende
disciplines, zoals Tbetaanse geneeswijze, wijsbegeerte en dergelijke;

3. het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en
tradities añruerpen.

2.2 Resultaat 2016

Over 2016 werd een nadelig saldo behaald van € -84.107. Voor de voorgestelde verwerking van dit resultaat wordt
verwezen naar het stichtingwermogen, opgenomen in de toelichting op de balans onder nummer 4.5 van dit rapport.

2.3 Voorctel tot bestemming van het resultaat 2OLT

Het bestuur stelt voor, conform de statuten, het resultaat ad € -109.044 over 2017 in mindering te brengen op de
algemene reserve.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerK.

Onde¡tekening van de accountantsrappoÉage

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

Amsterdam, 25 juni 2018

Horlings Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Was getekend

M.A.C. Salman

Accou ntant-Adm inistratieconsu lent
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1. Balans per31 december20LT
2. Staat van baten en lasten over 2017
3. Toelichting op de jaarrekening
4. Toelichting op de balans per 31 december 20L7
5. Toelíchting op de staat van baten en lasten over 2017

Horlinqs is aangesloten bù Nêxìa ¡nternatíonal, een wereldwíd netwerk van onafrankelûke accôuntants- en adviêskântoren.
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Bestuurcverslag 2OLT Stichting Rigpa

Voor Rigpa was 2017 een bewogen jaar. Vanaf mei 2017 is sprake geweest van negatieve publiciteit over Sogyal
Rinpoche en Rigpa, zowel landelijk als internationaal. In juli 20L7 hebben een achttal internationale Rigpa-studenten
een kritische brief aan Sogyal Rinpoche geschreven over de wijze waarop hij invulling aan zijn leraarschap gaf. Mede
in reactie hierop is Sogyal Rinpoche veruolgens terug getreden als Spiritueel Directeur van de wereldwijde
Rigpa-organisatie.

Dit alles is in Nederland reden geweest voor introspectie, waarbij alle studenten de gelegenheid hebben gehad om
gedachten, gevoelens en standpunten uit te wisselen.

Een aantal studenten heeft Rigpa in verband met deze kwestie inmiddels verlaten. Nieuwe instroom heeft in verband
met het tfdelijk wegvallen van de "What meditation really isacursussen eigenlijk niet plaats gevonden.

Dat maakt dat we als organisatie moeten nadenken over waar we staan, wat mogelijk is en hoe we de toekomst zien
Al met al een proces van diepe transformatie, een proces dat op dit moment nog steeds niet is afgerond.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde opsomming van de activiteiten in 2OI7:
Cursussen/studie en beoefening/kleine evenementen

Beoefeningsevenementen: (De doelstelling om jaaili¡'ks een meditatie-, Ngöndro-, Riwo Sangchri- en Tendrel Nyeset
beoefeningsevenement aan te bieden ß gehaald)

o In februari vond rond Losar een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo Sangchö plaats. In
november was er een driedaagse, intensieve beoefening van Tendrel Nyesel. Beide intensives waren feestelijke
en goed bezochte evenementen.

o In april werd een Ngöndro retraite georganiseerd (op locatie in Schoorl).
o Tijdens dharmawieldagen heeft, naast het gebruikelijke geìhtensiveerde beoefeningsprogramma, de beoefening

van het'bevrijden van levens' plaatsgevonden.

Evenement
In mei 2017 heeft een 3-daagse openbare retraite met Sogyal Rinpoche plaatsgevonden. Hier hebben 450 mensen
aan deelgenomen.

Studie

Sangha
o Als basis voor de sangha wordt het Alomvattende Pad aangeboden. In Groningen en Amsterdam worden

nieuwere studenten in de thuisstudie begeleid door instructeurs. In beide centra en in verschillende satellieten
(Nijmegen, Driebergen, Amersfooft, Zuid Holland, Schoorl, Zutphen) worden de maandelijkse bijeenkomsten
aangeboden.

o Daarnaast waren in Groningen en Amsterdam verschillende andere sangha-cursussen te volgen, met als thema
Ngöndro en Vajrayana.

o De volgende studie sangha-evenementen en -bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:
o Landelijke maandelijke bijeenkomst (voor hele sangha);
o Bardo studiegroep;
o Ouder worden op het pad (voor 60+);
o Delayed streaming Myall Lakes (Australië) en UK-Easter retreat.

Openbaar
o In verschillende locaties hebben openbare cursussen en evenementen plaatsgevonden.
¡ Besloten is om na de zomerstop tot in elk geval eind 2017 geen nieuwe Wat Meditatie Echt Is - cursussen te

starten.
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Studentenondercteuning (voorheen Care)
o Dit jaar is er tijdens de openbare driedaagse voorjaarsretraite met Sogyal Rinpoche weer een goed sangha care

team en feedbackteam samengesteld en werkzaam geweest.

Overige activiteiten

Ilieuwe Huisvesting
o In de20L7 is verder gezocht naar een geschiK huur- of kooppand. Helaas nog zonder resultaat. Als gevolg van

de gebeurtenissen zoals beschreven in het algemene deel van dit bestuurwerslag wordt het huiwestingsbeleid
door het bestuur in 2018 heroverwogen.

Communiatie
o Er is in 2017 één Nieuwsbrief verschenen. Afgelopen najaar is besloten om geen papieren nieuwsbrieven meer te

maken.

Vrijwilligerc
o Ruim 250 vrijwilligers zijn in 2017 actief geweest met activ¡teiten binnen Rigpa

MT
Het MT heeft in 2017 tweewekelijks vergaderd. Bij deze vergaderingen zijn aanwezig: National Director
(voozitter), Teaching Seruice Director, Finance Director en Facilitair Manager (tevens MT-verslaglegging).

Bestuur
o Per 31 december 2OI7 is de voozitter teruggetreden uit het bestuur.
¡ In 20L7 zijn er 4 (SÇpe)vergaderingen geweest tussen het bestuur en het MT.
o Het bestuur is steeds nauw betrokken geweest bij het bespreken van en bij de besluitvorming n.a.v. de actuele

s¡tuat¡e zoals die zich in 2OI7 ontwikkelde.

Boeddh t'stische Un Íe llederland
Michael Ritman was ook in 2016 de voorzitter van het bestuur van de BUN.

Financiën
Stichting Rigpa is een levensbeschouwelijke organisatie zonder winstoogmer( met ANBl-status. Financiële middelen
worden ingezet conform de statutaire doelstelling.

Financieel gezien was 20L7 geen goed jaar. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 109.044. Dit
werd mede veroozaakt door de eerder beschreven afname van het aantal sanghaleden en door het besluit om na de
zomerstop geen nieuwe publiekscursussen te staften.

Het negatieve resultaat ad. € 109.044. wordt onttrokken aan de Algemene reserve.
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Stichtino Riooa, Amsterdam

BATANS PER,
(vóór resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Maten:ële uaste actiua
Verbouwing pand
Inventaris

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen
Belastingen en premies sociale
Overlopende activa

Liquide middelen

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserue pand
Bestemmingsreserue internationaal
Onverdeeld resultaat boekjaar

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overlopende passiva

31 december 2017 31 december 2016
noot

(4.1)
542

2.634
1.084
2.94t

(4.2)
(4.3)
(4.4)

10.000
3.646
6.001

3.t76

19.647

1.001.531

10.000

9.t49

4.025

L9.L49

L.L41.332(4.s)

(4.6)

(4.7)
(4.8)

149.960
973.770

590
-109.044

L.024.354 1.164.506

23L.927
970.26t

6.487
-84.L07

130

8.948

L.0L5.276

9.078

8.900
L6.266
t4.772

1.124.568

39.938

t.024.354 1.164.506
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Stichtino Riopa, Amsterdam

STAATVAN BATEN EN LASTEI{ OVER 2017

noot
Baten
Inkomsten uit activiteiten
Abonnementen en donaties

Som van de baten

Lasten
Onkosten activiteiten
Personeelskosten
Onkosten vrijwilligers
Afdracht internationaal en bijdragen aan
projecten
Afschrijvingen
Bestuurskosten
Huiwestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

(s.2)

(s.3)

(s.4)

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Rentebaten
Rentelasten

Saldo van financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en
lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve pand
Bestemmingsreserue internationaal

20L7 2016

(s.1)
t2L.935
234.654

148.953
282.2L7

101.316
132.099

2.20L

L27.534
2.6L9
4.165

59.499
36.4s9

1.900

356.589

467.792

-111.203

-229

t38.472
123.35s

4.009

43l'L70

480.749

131.828
1.613
4.986

6L.284
22.639
-7.437

49.579

L.206
1.435

1.388
1.895

507

-L7t.432

-109.0¿t4

3.509
-5.897

-50.086

-æ.L07
35.2s2
-t.232

-LLL.432 -50.086
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Stichtino R.iooa, Amsterdam

3. TOELICHTING OP DEJAARREKENING

3.1 Algemeentoelichting

De activiteiten van Stichting Rigpa, gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
1. het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tbetaanse boeddhistische

beoefeningen in het algemeen en van Nyingmapa traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama
Sogyal Rinpoche in het bijzonder;

2. het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met ïbetaanse boeddhistische tradities
samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeswijze, wijsbegeerte en dergelijke;

3. het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen
en tradities aftverpen.

Stichting Rigpa is feitelijk gevestigd op Van Ostadestraat 300, 1073 TW te Amsterdam en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 41208566.

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 2:362lid 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.

3.2 Algemenegrondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Ttel 9 Boek 2 BW

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of veruaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In
de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

3.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële uaste actiua
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
veruaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruilsduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
transactiekosten indien materieel. Handelworderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamoftiseerde kostprijs. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
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Liguide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banKegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder koftlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamo¡tiseerde kostprijs, zijnde het onWangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

3.4 Grondslagen voor de bepaling van het van het resultaat

Algemeen
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.

Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst 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 aan dezelfde periode toegerekend.

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

De lasten hebben betrekking op de in de verslagperiode bestede, respectievelijk aan deze periode toe te rekenen
bedragen na aftrek van eventueel toegekende subsidies.

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloninqen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidwoorwaarden verwerK in de
winst-en-verl iesrekeni ng.

AfschriJ'vingen op immateriële en materiële uaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven
over de geschatte economische levensduur / de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen
en vastgoedbelegg i ngen wordt n iet afgeschreven.

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

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerK, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva.
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Stichtinq Riopa.Amsterdam

4. TOETICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEI,IBER 2017

4.1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 20L7 is als volgt:

Verbouwing pand Inventaris Totaal

Stand per 1 januari 2017
Aanschañruaarde
Cu mu latieve afsch rijvingen
Boekwaarde

Mutaties 2017
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties boekjaar

Stand per 31 december 2017
Aanschañruaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

t42.737
141.653

60.905
57.964

203.642
L99.6L7

1.084 2.94t 4.025

542
I.770
2.077

L.770
2.6t9

-542 -307 -849

r42.737
142.t95

62.675
60.041

205.4r2
202.236

542

De materiële vaste activa is toe te wijzen naar het adres in Amsterdam.

2.634 3.176

3t-L2-20t7 3t-L2-20L6
4.2 Overigevorderingen

Lening Dzogchen Beara

Borg pand en TNT
Te onWangen rente
Overige vorderingen

4.5 Liquide middelen

ING Bank N.V.
Kas
Overboekingen onderweg
Overig

10.000 10.000

Betrefr een drie jarige renteloze lening die per 1 december 20t2 aan Dzogchen Beara verstrekt is. De looptijd van
de lening is op vezoek van Dzogchen Beara met drie jaar verlengd tot 31 december 20L8.

4.4 Belastingen en prcmies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.646

4.3 Overlopende activa

4.258
I.743

4.258
1.388
3.s03

6.001 9.149

1.001.148
209
L74

L.L37.943
280

3.220
-111

I.14t.332

Het saldo van de ING Bank staat in het algemeen ter vrije beschikking.

1.001.531
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4.6 Stichtingsvermogen

Het verloop van de posten behorende tot het stichtingwermogen gedurende het verslagjaar 2017 is als volgt:

Stand per Resultaat
3t-t2-20L6 boekjaar

Overige Stand per
mutaties 3t-t2-20t7

Algemene reserve
Bestemmingsreserve pand

Bestemmingsreserve internationaal
Onverdeeld resultaat

4.7 Belastingen en sociale lasten

Omzetbelasting

4.8 Overlopendepassiva

Vooruitontvangen cursusgelden e.d.
Accountants- en administratiekosten
Reseruering vakantiegeld
Overig

23L.927
970.26L

6.487
-a4.ro7 -L09.044

-8L.967
3.s09

-5.897
84.L07

149.960
973.770

590
-109.044

1.124.568 -L09.044 -248 L.0L5.276

Algemene reærue:
Het onverdeelde resultaat 2016 is € -84.107 in mindering gebracht op de algemene reserve.

Bertemmingsreærue pand:
Er wordt al enige tijd actief gezocht naar een nieuwe beoefeningsruimte. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting
Rigpa een bestemmings- reserue pand gevormd. In 2017 is een donaties van € 3.509. Als gevolg van de
gebeurtenissen zoals beschreven in het bestuurwerslag wordt het huiwestingsbeleid door het bestuur in 2018
heroverwogen.

Bertemm ingsreærue in terna tionaa I :
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 2017 zijn donaties
door Rigpa ad € 57.603 ten laste van de bestemmingsreserve geboekt en zijn ontvangen donaties ad

€ 51.706 ten gunste van de bestemmingsreserue geboekt.

3t-L2-20t7 3r-L2-20L6

t6.266

s.000
3.722

226

295
6.894
3.759

320
8.948 14.772
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4,9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bela ngrfi ke fr na n ciële verplichtingen

o Huuruerplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van registergoederen in Amsterdam
bedraagt in totaal€ 33.196 met jaarlijkse indexering. De huuruerplichtingen lopen van februari 2016 tot
februari 2017, 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 jaarlijke indexering. De huurverplichtingen lopen van mei2011tot
mei 2016, met verlenging voor vervolgens vljf jaar.
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5.

Stichtinq Rigpa, Amsterdam

TOETICHTING OP DE STAATVAN BATEN EN TASTEN OVER 2017

5.1 Abonnementen en donaties

Abonnementen
Inkomsten uit donaties
Inkomsten uit donaties internationaal

5.2 Perconeelskosten

Lonen inclusief afdrachtvermindering loonheffing

B iJ:d ra g e n aa n projecte n
Donaties algemeen door Rigpa
Donaties ¡nternat¡onaal door Rigpa

Totaal Afdncht internationaal en bj'dragen aan projecten

5.4 Algemene kosten

De algemene kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd

Rente Belastingdienst
Voorheffing omzetbelastin g 20L6
Overig

5.5 Bestemmingsreserve

Dotatie bestemmingsreserve pand
Dotatie bestemmingsreserve internationaal

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 25 juni 2018

Namens het bestuur,
de heer J.D. Meerburg

20L7 20t6

L76.200
6.748

51.706

202.687
33.207
46.323

234.654 282.2L7

132.099 123.355

Gedurende het jaar 20t7 had de stichting 4,5 fte in dienst (2016: 4,3). De arbeidsprestaties bestaan verder uit de
inzet van vele vrijwilligers.

5.3 Afdracht internationaal en bijdragen aan projecten

A fd ra c h t i n te rn a tio n a a I
Tthe 51.431 69.293

18.s00
57.603

14.981
47.554

76.t03 62.s3s

L27.534 131.828

1.900

4.352
-2t.172

9.383
1.900

3.509
-5.897

-7.437

35.252
-I.Z3L

-2.388 34.02r
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