Taal: Nederlands
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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Tibetaans Instituut KSGL

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

Kruispadstraat 33

Telefoonnummer
E-mailadres

tibetaans.instituut@tibinst.org

Website (*)

https://www.tibinst.be/nl_BE/tibetaans-instituut-karma-sonam-gyamtso-ling-schoten

RSIN (**)

8 2 5 7 7 2 1 2 6

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

België

Aantal medewerkers (*)

0 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3 0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Karel Bolckmans

Secretaris

Johan De Herdt

Penningmeester

Lea Vanrompay

Algemeen bestuurslid

Joeri Cornelissens

Algemeen bestuurslid

Marcus Van Roosbroek

Overige informatie
bestuur (*)

Chewang Doji Bhutia
Dukpa Tashi Nima

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?

De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van ieder winstoogmerk: het boeddhisme
te onderrichten, voordrachten over het boeddhisme, seminaries, retraites te
organiseren, een plaats voor beoefening en onthaal te voorzien, en alle activiteiten in
verband met de eredienst uit te oefenen. Het cultureel en spiritueel patrimonium van
het boeddhisme, in het bijzonder de Tibetaanse traditie, geldt als basis om dit doel te
bereiken.
De specifieke benadering, inzichten en methodes van het boeddhisme worden
eveneens gebruikt om een dialoog op gang te brengen tussen mensen, culturen en zo
bij te dragen tot een harmonische samenleving van verdraagzame en bewuste burgers
met verantwoordelijkheidszin en een altruïstische instelling.

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?

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) Het inzetten van gekwalificeerde krachten, die vanuit een grondige kennis van
voornoemd cultureel patrimonium begeleiding en ondersteuning bieden;
b) Het opvangen van geïnteresseerde personen in een aangepaste infrastructuur,
waarin zowel deskundigen als gespecialiseerde informatie, advies, documentatie,
educatieve programma’s en producten, publicaties, materialen, technieken en
uitrusting ter beschikking staan;
c) Het ontwikkelen van activiteiten die openstaan voor alle geïnteresseerden, dus ook
niet-leden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een documentatiecentrum, een
tijdschrift, audiovisueel materiaal, educatieve publicaties, technisch materiaal;
d) Het organiseren van informatiecampagnes, evenementen, congressen,
onderzoekingen en tentoonstellingen, en het bieden van specifieke ondersteuning,
advisering en/of begeleiding aan groeperingen en individuen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De vereniging haalt voornamelijk haar inkomsten uit giften en legaten.
De vereniging wordt tevens gesubsidieerd door het ministerie van Cultuur van de
Vlaamse overheid.
Daarnaast komt er inkomen uit het organiseren van allerlei activiteiten zoals:
- lezingen en cursussen
- meditaties
- rondleidingen voor alle geïnteresseerden
- rondleidingen voor diverse sociaal-culturele groeperingen of scholen.
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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).

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

De inkomsten van de activiteiten dekken voornamelijk de diverse organisatorische
kosten voor het onderhoud van de gebouwen en het terrein.
Er wordt een reservevermogen aangehouden op een spaarrekening om te kunnen
voorzien in het onderhoud van het gebouw.

https://www.tibinst.be/tibetaans-instituut-en-anbistatus#scrollTop=0

Open

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

Het personeel wordt vergoed volgende de geldende CAO's waaronder de VZW valt.

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.

Hiervoor wordt er verwezen naar de jaarlijkse rapportering ten overstaande van het
ministerie van cultuur van de Vlaamse Overheid.

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

Het bestuursorgaan krijgt, behoudens eventuele vergoeding van werkelijke kosten,
geen vergoeding.

https://www.tibinst.be/tibetaans-instituut-en-anbistatus#scrollTop=0

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

135.169

€

141.545

Financiële vaste activa

€

697.152

€

697.152

€

832.321

€

838.697

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

4.300

€

+

61.554

+
€

141.792

€

974.113

€

953.083

€

+

907.428

+
€

953.083

907.428

29.747

€
137.492

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

21.030

Totaal

€

974.113

91.301

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

929.998

€

22.570

€

929.998

+

De opgenomen cijfers komen rechtstreeks uit de officiële jaarrekening opgemaakt door het bestuursorgaan van de VZW.
Deze kan worden geconsulteerd, na vraag aan het bestuursorgaan, op de zetel van de vereniging.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

12.313

€

123.737

Subsidies van overheden

€

1.250

€

1.250

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

1.422

Baten van subsidies

€

2.672

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

94.622

€

Nalatenschappen

€

50.000

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

+

€

1.616

€

2.866

€
112.612

€

+

€
€

144.622

+
112.612

€
€

6.957

9.698

+

+

€

166.564

€

248.913

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.113

€

87.534

Verstrekte subsidies & giften

€

49.489

€

52.976

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

33.954

€

44.105

Huisvestingskosten

€

12.533

€

16.369

Afschrijvingen

€

6.376

€

9.027

Financiële lasten

€

1.492

€

2.638

Overige lasten

€

10.952

€

13.249

Som van de lasten

€

120.909

€

225.898

Saldo van baten en lasten

€

45.655

€

23.015

Som van de baten

Lasten

+

+

+

06 van 06

3

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.

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

De opgenomen cijfers komen rechtstreeks uit de officiële jaarrekening opgemaakt door
het bestuursorgaan van de VZW.
Deze kan worden geconsulteerd, na vraag aan het bestuursorgaan, op de zetel van de
vereniging.

Open

