Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Rigpa
4 1 2 0 8 5 6 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Van Ostadestraat 300
0 2 0 4 7 0 5 1 0 0

E-mailadres

rigpa@rigpa.nl

Website (*)

www.rigpa.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 8 2 4 3 2 8 7

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Eric Soyeux

Secretaris

Liane Verberg

Penningmeester

Marc Heijdeman

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Rigpa is een centrum voor Tibetaans boeddhisme. De statutaire doelstelling van de
stichting luidt:
a. het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans
boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingma traditie, waaronder
Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
b. het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse
boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde,
wijsbegeerte, en dergelijke;
c. het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de
vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Rigpa Nederland beoogt een compleet programma aan te bieden, afgestemd op waar
studenten zijn in hun ontwikkeling, studie en beoefening. Daarnaast bieden wij ook een
openbaar programma voor iedereen die geïnteresseerd is om baat te hebben van het
boeddhistisch gedachtegoed.
Belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:
- Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Dit gebeurt in
afstemming met het internationale curriculum.
- Het ondersteunen van de ‘holders’ binnen Rigpa. Leden die Rigpa dragen in de
rol van leraar, houder van beoefening.
- Het creëren van een inspirerende en ondersteunende omgeving in onze Rigpa
centra in Amsterdam en Groningen.
- Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek, waaronder
inspirerende evenementen met leraren en internationale senior teachers.
- Het ontwikkelen van een reach-out programma om het gedachtegoed van het
boeddhisme en de bijdrage die het kan brengen aan de samenleving meer in het
voetlicht te brengen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Rigpa heeft inkomsten uit abonnementen en inkomsten uit activiteiten waarvoor een
aparte vergoeding wordt gevraagd.
Abonnementhouders wordt een contributie in rekening gebracht, die is vastgesteld in
het huishoudelijk reglement, dat is vastgesteld op basis van de daarvoor in de statuten
gestelde mogelijkheid.
Bij inkomsten uit activiteiten waarvoor een aparte vergoeding wordt gevraagd gaat het
om openbare activiteiten voor abonnementhouders en derden (openbare cursussen,
retraites en evenementen, winkel), maar ook om diensten die uitsluitend aan
abonnementhouders worden verricht, maar wel op basis van een aparte vergoeding.
Daarnaast heeft Rigpa inkomsten uit donaties van sanghaleden.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan betaling van de exploitatiekosten die
Rigpa maakt om haar activiteiten te kunnen uitvoeren: kosten van huisvesting, kantoor,
bestuur, vrijwilligers, collectief verrichte diensten, openbare activiteiten.
De verkregen donaties worden vnl. besteed aan giften aan de internationale
organisatie van Rigpa.
Rigpa houdt vermogen aan op een spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.rigpa.nl/anbi-informatie

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa volledig een vrijwilligersorganisatie. Een viertal mensen
ontvangt een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

https://www.rigpa.nl/anbi-informatie

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.rigpa.nl/anbi-informatie

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

9.815

€

4.578

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

85.861

€

409.932

Financiële vaste activa

€

4.258

Herwaarderings
reserve

€

€

4.258

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

4.258

€

4.258

€
€

14.377

351.572

€

+

708.421

+
€

365.949

720.010

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

370.207

https://www.rigpa.nl/anbi-informatie

€
€

+

+

€

95.676

€

414.510

Bestemmingsfondsen

€

258.165

€

301.757

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

16.366

Totaal

€

370.207

11.589

€

€

Totaal

+

+
€

724.268

€

8.001

€

724.268

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

105.717

+

€
€

0

114.413

+
0

€
€

23.879

+

€
€

23.879

43.674

+
43.674

+

+

€

129.596

€

158.087

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

2.161

€

3.321

Verstrekte subsidies & giften

€

41.653

€

62.469

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

3.072

Overige lasten

€

18.221

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

59.624

€

658

€

1.138

€

32.047

125.348

€

159.257

4.248

€

-1.170

60.241

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://www.rigpa.nl/anbi-informatie

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.rigpa.nl/anbi-informatie

Open

