
 

 

 

Belastingdienst  
Amsterdam  
Postbus 58944  
1040 EE Amsterdam  
 

Stichting Nederlands Boeddhistisch Archief  
Nijenburg 96, 1081GG Amsterdam  
 

Betreft: Deponering jaarrekening 2019  
(Fiscaal nr. 8541.34.888)  
 

 

Geachte inspecteur van de belastingdienst,  
Bijgevoegd ontvangt u de door het bestuur goedgekeurde jaarstukken 
over 2019 van de stichting Nederlands Boeddhistisch Archief  
 

Doelstellingen  
Stichting Nederlands Boeddhistisch Archief heeft de volgende statutair 
vastgelegde doelstellingen:  
a. Zorg te dragen voor het Nederlands boeddhistisch erfgoed in ruimste 
zin.  
b. Het bevorderen van de mogelijkheden van bestudering van 
Nederlands boeddhistisch gerelateerd  
materiaal.  
c. Het documenteren van historische en actuele ontwikkelingen binnen 
het Nederlands boeddhisme.  
d. De ondersteuning van onderwijs en onderzoek met betrekking tot de 
historische en actuele  
ontwikkeling van het Nederlands boeddhisme.  
e. Het wekken van de belangstelling voor de geschiedenis van het 
Nederlands boeddhisme zowel onder  
boeddhisten, wetenschappers, onderwijskundigen en studenten als bij 
het algemeen publiek.  
f. Om de centrale wegwijzer, adviseur en bewaarder te zijn van het 
Nederlands boeddhistisch erfgoed.  
 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten  
In het boekjaar betroffen de belangrijkste activiteiten van de stichting:  
• Ontsluiten van archiefmateriaal tbv Universiteit Bibliotheek Leiden  
• Het genereren van naamsbekendheid en werven van donateurs;  



• Het continueren van een tijdelijke opslaglocatie.  
 

Samenstelling bestuur  
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit:  
• M.T. Laban (voorzitter)  
• P. Richardus (penningmeester)  
• F. Gales (secretaris)  
 

Exploitatieresultaat  
2019 was wederom in financieel opzicht een droevig jaar. Het is niet 
gelukt om donateurs te werven die de verdere exploitatie dekkend kan 
krijgen (Circa 400 EUR p.j.). Van de Boeddhistisch Unie Nederland  
heeft het NBA een jaarlijkse reiskostenvergoeding ontvangen van 
250,00 EUR.  
 

 

Beloningsbeleid vrijwilligers  
De stichting werkt enkel met vrijwilligers. Zij krijgen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden. Als vrijwilligers onkosten voor de stichting 
maken waarvoor goedkeuring is verkregen van het bestuur dan  
kunnen vrijwilligers deze declareren na overhandiging van 
acturen/bonnetjes. Hier is geen gebruik van gemaakt 
 

Beheer van het stichtingsvermogen  
Er is geen vermogen aanwezig  
 

Financieel perspectief 2020  
Het bestuur hoopt in 2020 op een kleine toename van donateurs 
vanwege het feit dat het NBA meer naamsbekendheid krijgt en 
voornemens is een boek te publiceren.  
 

 


