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Doelstelling
In artikel 2 lid 1 van de statuten is het doel van de stichting als volgt omschreven:
De stichting erkent de innerlijke spiritualiteit en goedheid van ieder menselijk wezen en helpt mensen 
- ongeacht culturele, religieuze en sociale achtergrond - deze  goedheid in zichzelf te herontdekken. 
De stichting stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn van het 
individu en zet zich in om dit te helpen vormgeven in houding, gedrag, waarden en vaardigheden in 
het persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven.

Hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2014/15
Spiritualiteit als bron van kracht en inspiratie

Inleiding
De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie (BKSA) heeft als doel om positieve veranderingen 
in individuen te stimuleren teneinde een bijdrage te leveren aan een con-
structieve ontwikkeling van onze samenleving.
De BKSA geeft voorlichting over en lessen in Raja Yoga meditatie en biedt 
cursussen, seminars, workshops, dialogen en themadagen aan in Posi-
tief Denken, Leven zonder Stress, Boosheid Overwinnen en Zelfrespect 
Ontwikkelen. Deze lessen en cursussen blijven ook in de komende tijd 
plaatsvinden in de centra van de BKSA, maar ook op verschillende andere 
locaties op verzoek van derden (particulieren, organisaties, instanties en 
overheid) en op initiatief van de BKSA zelf.

Spiritualiteit en de praktijk
De inspiratie, informatie en begeleiding die wordt geboden bij innerlijke ontwikkeling, zijn geba-
seerd op het uitgangspunt dat elk mens in essentie positieve kwaliteiten bezit zoals liefde, vrede en 
kracht. Deze intrinsieke eigenschappen zijn niet alleen te ervaren in meditatieve stiltemomenten, 

maar ook bewust  en daadwerkelijk in te zetten in het persoonlijke of professionele 
leven. Bewustwording staat centraal op alle seminars en themadagen, waarbij inzicht 
in de eigen spirituele identiteit en de verbinding met de Bron belangrijke elementen 
zijn. Toepassing van innerlijke waarden in het dagelijks leven betekent een grotere 
toestroom van waarden als verdraagzaamheid, eenvoud, tevredenheid, respect en 
verantwoordelijkheid in onze samenleving.

Omgaan met een veranderende samenleving
Voor veel mensen is het leren omgaan met een maatschappij in verandering een centraal thema ge-
worden in hun dagelijkse leven. In een samenleving met toenemende onverdraagzaamheid, agressie 
en geweld worden we geconfronteerd met nieuwe, soms onverwachtse, situaties waarin we andere 
inzichten en kracht nodig hebben. De huidige samenleving vraagt ons om zelf met oplossingen te 
komen; vaak zijn dit uitdagingen waarbij je niet kunt terugvallen op vertrouwde zekerheden of je kunt 
beroepen op bestaande waardesystemen. Om mensen te begeleiden in het beter om te kunnen gaan 



met deze veranderende samenleving, onderzoekt BKSA in 2014/15 welke nieuwe thema’s kunnen 
worden uitgewerkt en ingezet en als studiecursus/workshop kunnen worden aangeboden. Ook wordt 
gekeken hoe bepaalde aspecten van spiritualiteit als inspiratie en houvast kunnen dienen bij  
bestaande en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 
Daarbij valt te denken aan seminars en themaprogramma’s over persoonlijk leiderschap, geweldloos 
leven, integriteit en ook een verantwoorde, gezonde, duurzame levensstijl: leef gezond en eenvoudig, 
gebruik zuinig en deel met vrijgevigheid. Daarbij wil de BKSA de zichtbaarheid en vindbaarheid van dit 
aanbod vergroten en tevens waarborgen dat het volgen van een laagdrempelige (kosteloze) spirituele 
opleiding voor een ieder mogelijk blijft.

In het kader hiervan heeft BKSA, in samenwerking met de stichting Samenlevingsopbouw, in  
Amsterdam Zuidoost in het najaar van 2014 een training gegeven aan 30 studenten sociaal pedago-
gisch onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam.  Deze stagedag stond in het teken van omgaan 
met complexe vraagstukken rondom agressie, boosheid en (het signaleren van huiselijk) geweld. 
 
Publiciteit
Naast aandacht voor de kwaliteit van het aanbod, zal de BKSA in de komende periode de moge-
lijkheden van verdere uitbreiding van het gebruik van sociale media onderzoeken teneinde het 
programma-aanbod nog gerichter onder de aandacht te brengen. Begin 2015 is BKSA met een eigen 
pagina actief geworden op Facebook. Aandacht zal gegeven worden aan actuele programma’s en  
activiteitenoverzichten van de verschillende afdelingen in de regio’s. Naast het programma-aanbod is 
er ook ruimte voor nieuws, foto’s, vegetarische recepten, meditaties online en een terugblik op  
evenementen. 
De bestaande BKSA website zal een mobiele versie krijgen en er wordt een app voor de smartphone 
ontwikkeld. In 2014 zijn 1 x per twee weken blogs verschenen over persoonlijke ontwikkeling en  
empowerment op de website van (www.powerlady.nl/lastige-keuzes-maken-doe-je-zo) een leerwerk- 
bedrijf voor werkeloze Surinaamse en Afro-Caribische jonge vrouwen. De blogs kunnen niet geconti-
nueerd worden vanwege interne veranderingen bij Powerlady.  

Financiering
De BKSA brengt voor deelname aan haar activiteiten geen kosten in rekening bij deelnemers vanuit de 
gedachte dat spiritualiteit voor iedereen toegankelijk moet zijn. Docenten leveren hun bijdrage zonder 
daarvoor een vergoeding te ontvangen. Alle kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen van 
mensen die voordeel hebben ervaren en daarom de activiteiten van de BKSA willen ondersteunen.

Landelijke spreiding
Zoals eerder in 2013 is gebleken dat de centra van BKSA die zich 
in de Randstad en omgeving bevinden het meest succesvol waren, 
in termen van het aantal bezoekers en samenwerking met derden, 
wordt dit beeld in 2014 bevestigd. In 2015 zal opnieuw een belangrijk 
aandachtspunt voor de stichting zijn hoe met name geïnteresseerden 
in de noordelijke en zuidelijke provincies vanuit de huidige centra 
bereikt en ondersteund kunnen gaan. Vanaf begin 2015 zullen er 
maandelijkse bijeenkomsten in Maastricht (In de Rooden Leeuw, 
centrum voor ontmoeting en inspiratie) worden georganiseerd. De 
aandacht voor de noordelijke provincies zal eenzelfde aanpak krijgen 
en in de nabije toekomst bijdragen aan ondersteuning door middel van activiteiten in deze regio.

Samenwerking en maatschappelijke participatie
De BKSA hecht grote waarde aan samenwerking met andere organisaties. Ook in de komende jaren zal 
dit een belangrijk aandachtspunt zijn. Sinds enkele jaren ondersteunt en initieert de BKSA landelijke 
of plaatselijke projecten die een bijdrage leveren aan vergroting van bewustzijn en ontwikkeling van 
vrede en harmonie.



Peace in the Park (www.peaceinthepark.eu)
Op zondag 21 september 2014 vond de tweede editie van ‘Peace in the 
Park’ plaats in de Paleistuin in Den Haag, verscholen tussen Paleis 
Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het Koninklijk Archief.
De 1600 Bezoekers vertegenwoordigden de diversiteit van de verschil-
lende bevolkingsgroepen in Den Haag. 

De boodschap van Peace in the Park - persoonlijke vrede in je eigen 
leven beoefenen - vond duidelijk weerklank en werd door bezoekers 
ervaren als aanvullend op het ‘formele’ werken aan vrede achter de 
schermen, elders in de stad. Bezoekers konden zelf actief worden, 
deden nieuwe inspiratie op en zochten verbondenheid met andere 

bezoekers. Het programma was breder dan in 2013 en vond grotendeels in de openlucht plaats. Nieuw 
dit jaar waren klassieke muziek door een orkest, klassieke Indiase dans, participatief theater en 
dialogen met internationale studenten van het Institute of Social Studies. Publiekstrekkers waren de 
lachyoga, de kindertent en ‘je eigen vlag voor vrede maken’. De publiciteit was breed en kreeg steun 
van de actieve ‘Just Peace’ campagne van de gemeente door de hele stad.  Foto’s van Peace in the Park 
verschenen in terugblikken van Omroep West, Den Haag FM en Just Peace.
Peace in the Park 2014 kwam tot stand met de grote inzet van 60 vrijwilligers, 30 workshop-houders 
en 5 coördinatoren. Praktische en financiële steun kwam van de Gemeente Den Haag, Fonds1818, Just 
Peace en anderen. Het initiatief en de coördinatie berustten bij Initiatives of Change Nederland en 
Brahma Kumaris Spirituele Academie. 

Peace in the Park
https://www.youtube.com/watch?v=SE2iBowlzpo
https://www.youtube.com/watch?v=D3PUnT4g890&t=45

Dag van de Dialoog (www.nederlandindialoog.nl) 
De BKSA heeft aan de wieg gestaan van het landelijke project De Dag van de Dialoog en is partner van 
het netwerk Nederland in Dialoog. Centra van de BKSA nemen actief deel aan de organisatie van de 
Dag van de Dialoog. Dialoog is geen discussie, debat of onderhandelingstechniek, maar een manier 
om te leren luisteren naar hetgeen de ander wil vertellen. Deze ontvankelijkheid brengt nieuwe  
perspectieven in het benaderen van complexe situaties en kan daarmee een basis van vertrouwen 
scheppen tussen mensen van verschillende achtergrond en cultuur en zo meehelpen om gezamenlijk 
naar oplossingen voor problemen of conflicten te zoeken. 

De betrokkenheid van BKSA bij dit maatschappelijke breed gedragen 
initiatief zal ook in de komende jaren een praktische vorm blijven 
krijgen. Vanaf 2013 heeft de BKSA een nieuwe, meer spiritueel 
georiënteerde, training ingebracht bij Nederland in Dialoog, omdat 
uit verschillende gesprekken in het land blijkt dat mensen naar een 
manier zoeken om boven alle beperkingen van cultuur, religie etc. uit 
te stijgen. Deze training geeft daar een goede aanzet toe en draagt bij 
aan de persoonlijke ontwikkeling van coördinatoren en trainers in het 
land die daarvoor kiezen. Deze training is in 2014 twee keer gegeven 
in het midden van het land en er is dit jaar ook een vervolg geweest op deze training op een van de 
BKSA locaties. In 2015 zal deze training opnieuw aangeboden worden aan Nederland in Dialoog.

In Eindhoven zijn er, in samenwerking met CoachSander.nl, vier verdiepingstrainingen georganiseerd 
voor alle gespreksbegeleiders van de Dag van de Dialoog in de regio Eindhoven.
Via Eindhoven in Dialoog is er betrokkenheid van BKSA geweest bij de training en begeleiding van de 
gespreksbegeleiders voor het eerste ONE WORLD citizens event (oneworld-citizens.org).   
Deze organisatie streeft naar een structurele en lokale dialoog tussen jeugd en beleidsmakers in het 
Europese programma Youth in Action. 

Deelnemers tijdens de lachyoga 

foto: Danielle Vermeij Fotografie



Verder is de organisatie in gesprek met de Gemeente Eindhoven over de invulling van het programma: 
‘Permanent in gesprek met de stad’. In 2015 zullen deze gesprekken worden voortgezet vanuit de visie 
een duurzamere opvolging aan de gesprekken van de Dag van de Dialoog te geven.

Gevangeniswezen
Vanaf 1993 is de BKSA actief binnen de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel te Amsterdam en sinds 
2006 is zij officiële ketenpartner van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). 
Begin 2014 heeft er weer een serie gesprekken plaatsgevonden op de afdeling Tafelbergweg, onder de 
titel ‘Soul Power’. 

Oriëntatiegesprekken met de ‘Geestelijke Verzorging voor Hindoes’ binnen het gevangeniswezen over 
een mogelijke samenwerking op het vlak van spirituele educatie, persoonlijke ontwikkeling en  
empowerment, hebben ertoe geleid dat vanaf medio 2013 regelmatig bijeenkomsten georganiseerd 
zijn in de PI Nieuwersluis (vrouwengevangenis). Ook in 2014 zijn er op maat gemaakte thema bijeen-
komsten in Nieuwersluis geweest en vanaf januari 2015 zal er een uitbreiding van deze activiteiten 
plaatsvinden naar de PI in Vught.

De ervaringen van de verschillende groepen deelnemers is positief en opbouwend en hebben ertoe 
geleid dat vervolgbijeenkomsten voor gedetineerden vanaf zomer 2015 ingepland gaan worden in de 
PI in Vught alsmede bijeenkomsten voor penitentiair inrichtingswerkers in de PI in Vught.
De onderwerpen die in de modules centraal gesteld worden, zijn afgestemd op de praktijkvoorbeelden 
van de deelnemers/gedetineerden.  Voorbeelden en issues uit hun leven krijgen ruimte in de context 
van toegepaste spiritualiteit in het dagelijkse leven en worden in een maatschappelijke context  
geplaatst.  Ethische uitgangspunten, het individuele- én het groepsgeweten in relatie tot opvattingen 
over goed en kwaad komen in de verschillende modules terug. De persoonlijke ontwikkeling en het 
empowerment richt zich op het bewustzijn, het in lijn brengen van denken, spreken en handelen.  Er 
is ruimte voor gesprek, eigen ervaring en beleving, het stellen van vragen en uitwisseling. Het leren 
reflecteren vanuit persoonlijk, ethisch en maatschappelijk/sociaal perspectief alsmede het thema: 
oorzaak en gevolg; de consequenties van het eigen handelen en het nemen van verantwoordelijkheid 
voor wat je denkt, zegt en doet, vormen een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten. 

Prinsjesdagviering (www.prinsjesdagviering.nl) 
‘Zachte krachten winnen!’ was het motto van de jaarlijkse Prinsjesdagviering in de Grote Kerk van 
Den Haag in 2014. Deze inter-levensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van de 
opening van het parlementaire jaar werd in 2014 voor de vijftiende keer gehouden. Aan de viering 
– teksten, recitatie en muziek – werd meegewerkt door Hindoes, Boeddhisten, Joden, Christenen, 
Moslims, Bahá’í, Brahma Kumaris en humanisten. De 
Prinsjesdagviering is de grootste interreligieuze bijeen-
komst van ons land en krijgt een groeiende belangstelling; 
de kerk is de laatste jaren overvol. Prominenten uit het 
parlement, de regering, het gemeentebestuur van Den 
Haag en de Raad van State worden uitgenodigd en verder is 
de bijeenkomst vrij toegankelijk voor alle burgers van Den 
Haag en Nederland. Ook in 2015 zal BKSA participeren in de 
Prinsjesdagviering.



Bestuursamenstelling en beloningenbeleid

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat op 1 juli 2015 uit de volgende personen: Jacqueline Berg, voorzit-
ter; Arnoud van Rens, secretaris; Louis de Graaf, penningmeester; Heleen van Antwerpen, bestuurslid; 
Alice Rosema, bestuurslid.

Beloningenbeleid
De Stichting geeft geen vergoeding aan bestuursleden, docenten en andere vrijwilligers. Alle 
werkzaamheden worden kosteloos door de vrijwilligers verricht. Wel wordt (op verzoek) een reis-
kostenvergoeding gegeven voor gemaakte reiskosten met betrekking tot het kunnen geven van 
cursussen, lezingen en het bijwonen van voor de Stichting belangrijke bijeenkomsten, eventueel in het 
buitenland. Daarnaast worden indien nodig de reiskosten voldaan van personen die op uitnodiging 
van de stichting een bezoek brengen aan Nederland.

Activiteitenverslag 2014

De BKSA heeft activiteiten ontwikkeld op het gebied van vrouwenwerk, vrede, spiritualiteit, religie, 
gevangeniswezen en gezondheidszorg en tevens worden contacten met maatschappelijke, (inter) 
religieuze en culturele instellingen onderhouden. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij uitwisseling plaatsvindt tussen personen uit verschillende beroepsgroepen zoals onderwijs, 
kunst, cultuur, religie, wetenschap, journalistiek en management.

In 2014 was het totaal aantal deelnemers aan alle door de BKSA georganiseerde activiteiten in  
Nederland 13.118. Met name het publieksprogramma ‘Peace in de Park’ in de Paleistuin in Den Haag 
met 1500 bezoekers en de (openbare) meditatiebijeenkomsten bij de verschillende plaatselijke  
afdelingen werden goed bezocht.

Vrede en Stilte
Het Wereld Meditatie Uur, dat maandelijks in alle centra wordt ge-
houden, is een speciale gelegenheid om gezamenlijk een bijdrage te 
leveren aan wereldvrede vanuit de eigen religieuze of levensbeschou-
welijke traditie. Stiltewandelingen die regelmatig plaatsvinden in  
Amsterdam, Almere, Hilversum en Schuddebeurs geven ruimte 
aan welkome innerlijke rust en geestelijke ontspanning. Net als 
meditatieve concerten die regelmatig bij BKSA in Amsterdam worden 
gehouden. In bijna alle BKSA centra zijn wekelijkse meditatiebijeen- 
komsten te bezoeken die openstaan voor een ieder.

Special interest groepen
Enkele malen per jaar vinden er bijeenkomsten plaats die speciaal zijn ontworpen voor ondernemers, 
professionals en geïnteresseerden in milieu, natuur en spiritualiteit.

Op locatie
Behalve bij alle afdelingen van BKSA worden er lessen en workshops gegeven op verschillende andere 
locaties in het land.

In 2014 vonden deze o.a. plaats in het Vrouwen Empowerment Centrum (VEC), Juridisch Steunpunt 
Schuldsanering, buurthuis Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost; de Barth kapel, het woonzorgcomplex 
Wagenhage, het woonzorgcomplex De Sprong, het Ghandi Centrum en het Humanistisch Verbond de 
Vrijplaats in Den Haag; de Landstede school, de Internationale Culturele Vrouwenvereniging en het 
Katholieke Vrouwengilde te Zwolle; de Ontmoetingskerk Meyhorst en het Centrum voor Gezondheid 
en Welzijn ‘Sarvata’ in Nijmegen; de Krishna tempel en de Hindoetempel Ram Mandir in Den Haag.



Sinds januari 2014 is BKSA wekelijks actief in Amsterdam Zuidoost en maakt ze gebruik van de locatie 
van het VEC (Vrouwen Empowerment Centrum). In een viertal bijeenkomsten van BKSA, in samen-
werking met het Juridisch steunpunt schuldhulpsanering (locatie VEC), zijn er in 2014 verschillende 
facetten van het les- en cursusmateriaal ingezet. Vrouwen zijn ook door het steunpunt doorverwezen 
naar BKSA om hun positie te leren versterken. Het betreft deelnemende vrouwen die door financiële 
schulden in de problemen zijn gekomen en iets aan hun situatie willen verbeteren. In 2015 zijn deze 
activiteiten verder voortgezet en uitgebreid.

Bureau voor Samenlevingsopbouw richt zich, met name in Amsterdam Zuidoost, op etnische min-
derheden en helpt en begeleidt door middel van Family Coaching veelal eenoudergezinnen die in de 
problemen zijn gekomen. Het gaat hier om doelgroepen (Spaanstalig en met Caribische achtergrond) 
die nog weinig aansluiting hebben met de samenleving en waar sprake is van grote achterstanden. De 
samenwerking met BKSA, die in 2014 van start is gegaan en in 2015 is gecontinueerd, bestaat uit tailor 
made empoweringsprogramma’s die op locatie aangeboden worden. In het programma zijn cursussen 
opgenomen zoals Zelfrespect Ontwikkelen, Boosheid Overwinnen en Positief Denken in de Praktijk. 
Deze cursusonderdelen worden in verschillende samengestelde combinaties aangeboden, e.e.a.  
afhankelijk van de doelgroep en de vraag.

Op deze manier is BKSA is betrokken bij het project  ‘Zelfbewust opgroeien’ voor jonge vrouwen en 
meisjes die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Deze vrouwen zijn vaak alleenstaande 
moeders, die naar Nederland gekomen zijn om te studeren en te werken en om op die manier een 
beter leven op te bouwen voor henzelf en eventuele kinderen. Door praktische problemen zoals het 
niet beheersen van de taal, schulden, werkloosheid en gebrekkige huisvesting is er bij aanvang al een 
achterstand die in de praktijk resulteert in isolement en geen aansluiting in de maatschappij te vinden. 
Empowermentprogramma activiteiten door o.a. BKSA aangeboden vormen een belangrijk onderdeel 
in het project. Doel van het project is op een preventieve wijze jonge meisjes/vrouwen te behoeden 
voor een marginale positie in de maatschappij. Tevens preventie van voortijdig schoolverlaten, werke-
loosheid en het bevorderen van de integratie en maatschappelijke participatie. Zelfreflectie, lessen in 
een positieve levenshouding, in eigenwaarde en zelfrespect dragen bij aan de verwezenlijking van deze 
doelstelling. Het Stadsdeel Amsterdam 

Sinds begin 2015 wordt ondersteuning gegeven aan een groep vrouwen in Amsterdam Zuidoost die, als 
vrijwilligers, mensen in een kansarme positie ondersteunen bij het vinden van aansluiting op sociaal. 
maatschappelijk en relationeel gebied. Thema’s die o.a. spelen zijn zelfredzaamheid, opvoeding, 
gezond en bewust leven. Deze groep biedt ondersteuning aan o.a. (ex)gedetineerden. Een empower-
mentprogramma op basis van Raja Yoga Meditatie, Zelfrespect Ontwikkelen, Positief Denken in de 
Praktijk, ondersteunt hen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling en in hun werkzaamheden als 
vrijwilligster. 

Het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost ondersteunt de activiteiten van de BKSA, waaronder de themamid-
dag Boosheid Overwinnen die mensen handvatten aanreikt om te leren omgaan met irritatie, boosheid 
en andere uitingsvormen hiervan. Weerstand, irritatie en agressie vormen in toenemende mate een 

bedreiging voor een gezond leef/woon/werkklimaat.

Retreats
Jaarlijks wordt er voor Nederlandse genodig-
den een gastenretreat georganiseerd in het 
Global Retreat Centre in Oxford. In 2014 was 
het thema van deze bijeenkomst ‘Spirituality 
in Daily Life’. Deze themaweekenden bevat-
ten inleidingen, stilte, reflectie, meditaties, 
gesprekken en workshops en worden door 
verschillende BKSA-docenten uit Nederland 
en Engeland verzorgd. 



Er waren dit jaar ook enkele Nederlandse professionals die deelnamen aan een Peace of Mind-gasten-
retreat in Mt. Abu, India.
Begin 2015 vond er een stilteretreat voor professionals plaats in het BK-retreatcentrum in Worthing, 
Engeland.

Intervisie en docententraining
Om onderlinge verbondenheid tussen de verschillende afdelingen en docenten te vergroten en  
persoonlijke en spirituele ontwikkeling te bevorderen hebben er in 2014 verschillende intervisie- 
bijeenkomsten plaatsgevonden.

De beoogde doelstelling van de intervisiebijeenkomsten rondom gekozen thema’s, is verbetering van 
kwaliteit en helderheid in onderlinge communicatie. Er is ook aandacht geweest voor onderling ver-
trouwen in de capaciteit, expertise en vervulling van de rol binnen de organisatie. Een sterke  
organisatie is in staat om de spirituele onderlinge banden te erkennen, open te staan voor nieuwheid 
in de dynamiek van een groeiende en veranderende organisatie. Uitwisseling over (gezamenlijk) te 
ontwikkelen projecten, plannen en casuïstiek dragen bij aan verbreding van draagvlak en professio-
nalisering van docenten binnen de organisatie van de BKSA.  

Deze intervisie bijeenkomsten hebben bijgedragen aan de kwaliteit van de dialoog en het gesprek met 
elkaar; het kunnen luisteren en adequaat responderen met respect voor jezelf en de ander. Tevens zijn 
er in 2014 op nationaal gebied verschillende trainingsprogramma’s aan docenten uit verschillende 
regio’s aangeboden. Begin 2015 is er een docentenweekend over de verschillende leerstijlen georgani-
seerd in samenwerking met een gastdocent uit Londen en eind 2015 zal er wederom een landelijke 
docententraining plaatsvinden.



Jaarrekening 2014 
(Voor deze jaarrekening is op 23 juni 2015 door de accountant een controleverklaring met een 
goedkeurend oordeel afgegeven)
  

BALANS PER 31 DECEMBER 2014   
   2014  
 
  € €

ACTIEF   
   
VASTE ACTIVA   
Materiële vaste activa   
Overige bedrijfsmiddelen  24.262
   
VLOTTENDE ACTIVA   
Voorraad boeken 20.000  
Liquide middelen 305.311  
Subtotaal  325.311
   
Totaal  349.573
   
PASSIEF   
   
Kapitaal   
Overige reserve 1 januari 223.831  
Resultaat verslagjaar 49.342     
Overige reserve 31 december 73.173  
Bestemmingsreserve     200.000            
Subtotaal  273.173
   
   
Langlopende schulden   
Leningen  73.600
   
   
Kortlopende schulden   
Overlopende passiva 2.800  
   
Subtotaal  2.800
    
Totaal  349.573

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014  
   
         2014
  
  € €

   
Baten   
Donaties cursisten 496.203  
Verkoop literatuur 7.343  
Toename voorraad literatuur 2.000  
Huuropbrengst 34.520  
Rente bank 1.123  

Totaal baten  541.189
   
Lasten   
Huisvestingskosten 204.457  
Cursuskosten 40.201  
Administratieve kosten 26.086  
Inkoop literatuur 8.482  
Afschrijving overige bedrijfsmiddelen 16.292  
Rente leningen 2.800  
Donaties gelieerde organisaties 193.527  
Correctie afrondingen 2  

Totaal lasten  -/- 491.847
   
Resultaat  49.342
   



TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2014

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014:
-  Overige bedrijfsmiddelen:
Op investeringen met een aanschaffingswaarde boven € 750 wordt over vijf jaren afgeschreven met 
een jaarlijks percentage van 20%. De boekwaarde van alle investeringen bedraagt op 31 december  
€ 24.262.

-  Voorraad boeken:
De voorraad boeken zijn gewaardeerd tegen kostprijs of de lagere marktwaarde. Voor een eventuele 
incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen

-  Bestemmingsreserve:
De Stichting houdt een bestemmingsreserve aan in verband met langlopende huurverplichtingen en 
het feit dat de Stichting afhankelijk is van donaties. De bestemmingsreserve is gebaseerd op de vaste 
kosten van de stichting voor een half jaar. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014:
- Baten:
•	 Donaties:	De	inkomsten	van	de	Stichting	komen	voor	het	grootste	gedeelte	uit	de	vrijwillige	bijdra-

gen van degenen die deelnemen aan activiteiten van de Stichting. Middels periodieke schenkingen 
is in 2014 een bedrag gedoneerd van € 147.500.

•	 Boeken	en	andere	gegevensdragers	worden	met	een	geringe	winstmarge	aangeboden.
•	 De	huuropbrengst	wordt	gegenereerd	uit	de	verhuur	van	kamers	aan	de	beheerders	van	diverse	

centra.

-  Lasten:
•	 De	genoemde	huisvestingskosten	zijn	de	totale	kosten	van	de	9	BKSA	-centra	in	Nederland.	Voor	

7 locaties is de Stichting verplichtingen aangegaan ter zake van huur. Het huurbedrag voor deze 7 
locaties bedroeg in 2014 tezamen € 162.948.

•	 Onder	de	cursuskosten	vallen	huishoudelijke	kosten,	reiskosten,	advertentiekosten	en	kosten	voor	
speciale projecten. 

•	 Donaties	gelieerde	organisaties:	De	Stichting	levert	een	financiële	bijdrage	aan	de	Brahma	Kumaris	
World Spiritual University in India en enige andere Brahma Kumaris retreatcentra buiten Neder-
land.

Amsterdam, juni 2015


