Algemene gegevens
Volledige naam:
Kamer van Koophandel:
RSIN/fiscaal nummer:
Postadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Website:

Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie
41204033
806895287
Haarlemmerdijk 137, 1013 KG, AMSTERDAM
020 624 02 05
voorzitter@nl.brahmakumaris.org
www.bksa.org

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 constructieve 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 Positief
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 gebaseerd 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 geworden 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, wil BKSA in 2014/15 onderzoeken 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.
Publiciteit
Naast aandacht voor de kwaliteit van het aanbod, zal de BKSA in de komende periode de
mogelijkheden van de sociale media onderzoeken teneinde het programma-aanbod nog gerichter
onder de aandacht te brengen. De bestaande BKSA website zal een mobiele versie krijgen en er wordt
een app voor de smartphone ontwikkeld. Ook zullen de wekelijkse blogs over persoonlijke ontwikkeling en praktische spiritualiteit op de website van PowerLady, (www.powerlady.nl/lastige-keuzesmaken-doe-je-zo) een leerwerkbedrijf voor werkeloze Surinaamse en Afro-Caribische jonge vrouwen,
worden gecontinueerd.
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
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.
In 2014/15 zal 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
worden.
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)
Het initiatief ‘Peace in the Park’ op de Internatonale Dag van de Vrede is in 2013 met 1500 bezoekers
een succes gebleken. Naast de tomeloze inzet van alle vrijwilligers, die aanwezig waren op de vijf
verschillende paviljoens verspreid over drie velden van de Paleistuin, waren de samenwerking met
verschillende maatschappelijke organisaties, de medewerking van de gemeente en sponsoring door
enkele Haagse ondernemers een garantie voor een succesvol vredesevenement. Voor 2014/15 zal worden bezien of er voor dit vredesfestival behalve in Den Haag, ook in andere steden interesse bestaat.
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. Ook nemen veel plaatselijke afdelingen van de BKSA actief deel
aan de organisatie van de Dag van de Dialoog. In 2013 hebben de meeste afdelingen van BKSA een of
meerdere dialoogtafels georganiseerd en gefaciliteerd in diverse steden in Nederland. 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. In 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 zal ook in 2014 aan Nederland in Dialoog worden aangeboden.
Gevangeniswezen
Vanaf 1993 is de BKSA actief binnen de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel te Amsterdam en zij is
sinds 2006 officiële ketenpartner van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). In 2013 is er
op verzoek van de geestelijke verzorging voor Hindoes binnen het gevangeniswezen, in samenwerking
met de Stichting Surant, gestart met een pilot ‘Positief Denken als levenskunst’ in de Penitentiaire
Inrichting (vrouwengevangenis) te Nieuwersluis. Voor 2014 wordt het lesmateriaal verder uitgewerkt
en mogelijk toegepast in meer Penitentiaire Inrichtingen.
Prinsjesdagviering (www.prinsjesdagviering.nl)
Vanaf 2004 zijn landelijke religieuze en levensbeschouwelijke organisaties actief betrokken bij de interreligieuze en inter-levensbeschouwelijke Prinsjesdagviering op de jaarlijkse derde dinsdag in
september. Vanuit de Haagse Raad voor Levensbeschouwing en
Religies werken Hindoes, Boeddhisten, Joden, Christenen, Bahái,
Moslims, Humanisten en Brahma Kumaris samen. In 2013 heeft
Brahma Kumaris, samen met de Bahái, de inleidende tekst verzorgd
en uitgesproken voor vertegenwoordigers van het kabinet, de Eerste
en Tweede Kamer, de Raad van State, het gemeentebestuur van Den
Haag en burgers uit diverse steden die samenkomen om het nieuwe parlementaire jaar ook spiritueel
in te luiden. BKSA hoopt in 2014 weer een aandeel te mogen leveren.

Bestuursamenstelling en beloningenbeleid
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat op 1 juli 2014 uit de volgende personen: Jacqueline Berg, voorzitter; 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 reiskostenvergoeding 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 2013
De BKSA heeft activiteiten ontwikkeld op het gebied van vrouwenwerk, vrede, spiritualiteit, religie,
gevangeniswezen en gezondheidszorg en tevens worden contacten met maatschappelijke, (inter) reli-

gieuze 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 2013 was het totaal aantal deelnemers aan alle door de BKSA georganiseerde activiteiten in Nederland 13.912. Met name de publieke
programma’s en (openbare) meditatiebijeenkomsten namen vorig
jaar in populariteit toe.
Vrede en Stilte
Het Wereld Meditatie Uur, dat maandelijks in alle centra wordt gehouden, is een speciale gelegenheid om gezamenlijk een bijdrage te
leveren aan wereldvrede vanuit de eigen religieuze of levensbeschouwelijke 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 meditatiebijeenkomsten te bezoeken die openstaan voor een
ieder.
In 2013 werd aan deze meditaties bijna 2500 keer deelgenomen; aan de intermediate level meditaties
bijna 3500 keer. De ochtendmeditaties en -lessen, die dagelijks in alle afdelingen van de BKSA plaatsvinden, werden ruim 20.000 keer bezocht door de gevorderde studenten.
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 in de BKSA centra worden er ook lessen en workshops gegeven op verschillende andere locaties. In 2013 vonden deze o.a. plaats op het Stadhuis in Zaandam en Almere; in het Vrouwen Empowerment Centrum in Amsterdam-Zuidoost; het woonzorgcomplex Wagenhage en de Soefitempel te Den
Haag; bij Humanitas, in de Ghandituin en Centrum Djoj te Rotterdam en in boekhandel Anna Sofia te
Zwolle.
Verder werden er themagesprekken gevoerd met deelnemers aan het ISD-programma in de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel (afdeling Tafelbergweg) te Amsterdam. Ook waren er informatiestands op
beurzen, markten en open dagen, georganiseerd door derden, in Hilversum, Houten, Middelburg, Den
Haag en Groningen.
Retreats
Jaarlijks wordt er voor Nederlandse genodigden een gastenretreat
georganiseerd in het Global Retreat Centre in Oxford. In 2013 was
het thema van deze bijeenkomst ‘Coming Home: the real you’. Deze
themaweekenden bevatten inleidingen, stilte, reflectie, meditaties,
gesprekken en workshops en worden door verschillende BKSAdocenten uit Nederland en Engeland verzorgd. Er waren dit jaar ook
enkele Nederlandse professionals die deelnamen aan een Peace of
Mind-gastenretreat in Mt. Abu, India.

Jaarrekening 2013

(Voor deze jaarrekening is op 26 juni 2014 door de accountant een controleverklaring met een
goedkeurend oordeel afgegeven)		
BALANS PER 31 DECEMBER 2013			
		
2013		
		
€
€
ACTIEF			
			
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Overige bedrijfsmiddelen		
29.534
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad boeken
18.000
Liquide middelen
220.337
Subtotaal		238.337
Totaal		267.871
PASSIEF
Kapitaal
Overige reserve 1 januari
Resultaat verslagjaar

41.630
-17.799

Overige reserve 31 december
Bestemmingsreserve

23.831
200.000

Subtotaal		223.831
Langlopende schulden
Leningen		40.000
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
2.800
Reservering bijdrage BKWSU
1.240
Subtotaal		4.040
Totaal		267.871
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013		
		
2013		
		
€
€
			
Baten
Donaties cursisten
445.411
Verkoop literatuur
8.231
Huuropbrengst
38.002
Rente bank
1.864
Totaal baten		
Lasten
Huisvestingskosten
Cursuskosten
Administratieve kosten
Inkoop literatuur
Afschrijving overige bedrijfsmiddelen
Rente leningen
Donaties gelieerde organisaties
Reservering donaties gelieerde organisaties
Correctie afrondingen

493.508

254.379
52.679
25.702
14.905
25.008
4.284
133.111
1.240
-1

Totaal lasten		

-/- 511.307

Resultaat		-17.799

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2013
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013:
- 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
€ 29.534.
- 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 2013:
- Baten:
• Donaties: De inkomsten van de Stichting komen voor het grootste gedeelte uit de vrijwillige bijdragen van degenen die deelnemen aan activiteiten van de Stichting. Middels periodieke schenkingen
is in 2013 een bedrag gedoneerd van € 135.100.
• 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 2013 tezamen € 161.157.
• 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 Nederland.

Amsterdam, juli 2014

