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Jaarverslag 2016

Met dit jaarverslag willen we een overzicht schetsen van het jaar 2016. Via het jaar-
verslag en daarnaast de financiële jaarrekening geven we de ontwikkelingen weer 
binnen het centrum en leggen we als bestuur verantwoording af aan de betrokkenen 
bij de stichting, waaronder de vrijwilligers en donateurs. 

Bestuurswisseling
In het afgelopen jaar zijn er enkele wisselingen binnen het bestuur geweest. In mei 
2016 trad Marleen Hazenberg toe tot het bestuur en aan het eind van het jaar namen
Andreas Pel (algemeen bestuurslid) en Hans Colpa (voorzitter) afscheid als be-
stuurslid. Eind 2016 heeft Dick Venema zich bereid verklaard om met ingang van het 
nieuwe jaar het voorzitterschap over te nemen. Cynthia Feddema (secretaris) en 
Johan Knol (penningmeester) zijn de overige bestuursleden. De bestuursleden van 
het centrum voeren hun functie onbezoldigd uit.

Financiën
De financiële jaarrekeningen over 2016, 2015 en 2014 vindt u op onze website.

Activiteiten
In 2016 werd in het meditatiecentrum een gevarieerd aanbod aan meditatiesessies 
(vipassana-meditatie en metta-meditatie), meditatieretraites, cursussen (introductie-
cursus en basiscursus vipassana-meditatie, Insight Dialogue), workshops (waaron-
der 'mindful tekenen' en 'bewegen in aandacht') en lezingen (voornamelijk handelend
over oorspronkelijke boeddhistische geschriften) aangeboden. Nieuwe activiteiten die
dit jaar hebben plaatsgevonden zijn onder andere de cursus Dhammapada en de 
cursus Satipatthana Sutta.

Begeleiding
De activiteiten in 2016 werden begeleid door de bij de stichting betrokken begelei-
ders Marieke Duijvestijn, Vera Wallis de Vries, Astrid Naastepad en Wendy Ooster-
veld. Zij werden aangestuurd door meditatieleraar Ank Schravendeel, die in de rol 
van meditatieleraar onder meer de inhoudelijke koers uitzette, lezingen gaf en retrai-
tes en weekenden begeleide. Nederlandse gastdocenten waren Doshin Houtman, 
Anne Veen, Frits Koster, Riët Aarsse, Karin Doms, Paul Boersma en Eveline de 
Kock. Ook waren er gastleraren uit het buitenland op bezoek die in het meditatiecen-
trum verbleven. In april 2016 verbleef Sister Viranani (non in de Theravada-traditie uit
de Verenigde Staten) in het centrum en in juni 2016 verbleef Bhante Seelegawesi 
Maha Thero (Theravada-monnik uit Sri Lanka) er. De laatstgenoemde begeleidde 
een toevluchtceremonie voor twee mensen die daarmee het boeddhisme als centrale
pad in hun leven bevestigden. In januari 2016 was er bezoek van twee Thaise mon-
niken van de Buddhaparami-tempel (Musselkanaal), waarbij een offeringsritueel 
werd uitgevoerd in het bijzijn van vnl. in Groningen wonende Thaise mensen.
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Deelnemersaantallen
Aan de door het centrum georganiseerde activiteiten waarvoor aanmelding vooraf 
verplicht was deden 248 deelnemers mee, waaronder zich 158 unieke personen be-
vonden. Twintig van deze 158 personen waren vrijwilligers van de stichting. Er wordt 
geen aanmelding geregistreerd voor deelname aan de doorgaans goed bezochte 
open meditatieavond op woensdag, evenmin aan de open ochtend op zondag. Hier-
om zullen de werkelijke bezoekersaantallen hoger liggen dan de genoemde getallen. 

Vrijwilligersorganisatie en vergoedingen
Naast de bestuurders en begeleiders waren er in 2016 achttien andere vrijwilligers 
actief als medewerker voor de stichting, onder meer in de volgende functies: klusser, 
boekhouder, coördinator van de verhuur, schoonmaker, kok, grafisch ontwerper, 
webmaster, assistent bij retraites, allround-vrijwilliger. Alle medewerkers zetten zich 
belangeloos in voor het mediatiecentrum. Alleen de schoonmaker(s) ontving(en) een 
maandelijkse vrijwilligersvergoeding van hoogstens €125,- en de kok een vergoeding
voor koken tijdens retraites en meditatieweekenden. Daarnaast konden vrijwilligers 
onkosten vergoed krijgen, zoals printkosten en reiskosten. De meditatiebegeleiders 
konden gebruik maken van een scholingsbudget van €500,- per persoon per jaar 
voor deskundigheidsbevordering. Voor de begeleiders en enkele andere vrijwilligers 
werd een vrijwilligersovereenkomst geïntroduceerd. Hierin zijn o.a. de vergoedingen, 
verzekeringen en instemming met de gedragscode vastgelegd. 

Zowel in april als in december zijn er medewerkersvergaderingen gehouden om de 
vrijwilligers die betrokken zijn bij het centrum op de hoogte te houden van praktische 
zaken en om met elkaar af te stemmen. In het najaar is er een Sangha-bijeenkomst 
georganiseerd voor alle betrokken vrijwilligers. Centraal stond wat ons verbindt en 
hoe we het begrip 'sangha' willen invullen. De bijeenkomst krijgt een vervolg in 2017.

Verhuur
Op dagen of dagdelen in 2016 dat Stichting Vipassana-meditatie Groningen zelf 
geen activiteiten organiseerde is het pand verhuurd geweest aan onder meer Koos 
Zondervan (yoga), Zen Spirit, De Dharmatoevlucht (beide vallend onder de boed-
dhistische Mahayana-stroming), Stichting Tapiritsa (Bön-boeddhisme) en Acht in 
Aandacht (mindfulness). Hierbij kon de zaal beneden, de zaal boven of het hele ge-
bouw worden gehuurd.

Externe contacten
Het Vipassana-meditatiecentrum is aangesloten bij de Boeddistische Unie Nederland
(BUN) en de Stichting Inzicht Meditatie (SIM). Op 22 mei is de jaarlijkse Vesak-vie-
ring gehouden, waarbij stilgestaan is bij de geboorte, verlichting en overlijden van de 
historische Boeddha. De organisatie van deze bijeenkomst lag in handen van ver-
schillende boeddhistische stromingen in Groningen. Naast ons centrum zijn dit Zen-
spirit, Maitreya-instituut Groningen, Leven in Aandacht Groningen en Shambala Gro-
ningen.

Publiciteit
Het centrum communiceert over de geplande activiteiten via de website 
(www.vipassana-groningen.nl), per nieuwsbrief (via e-mail) en via Facebook. Voor 
specifieke activiteiten zijn affiches ontworpen en soms persberichten uitgegaan. Voor
de basiscursus zijn flyers gedistribueerd. Ook is voor werving gebruik gemaakt van 
de websites van derden zoals www.simsara.nl (SIM) en www.boeddhisme.nl (BUN).
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Pand – verbouwing keuken
In 2016 is gestart met de verbouwing van de keuken. Er is een begin gemaakt om 
een nieuwe keuken te realiseren in het ruime vertrek dat tot nu toe als opslagruimte 
diende. De ruimte van de huidige keuken kan zo een ontmoetingsplek met meer licht 
en ruimte worden, waar nog steeds thee en koffie gezet kan worden. Om de verbou-
wing mogelijk te maken is actief om giften gevraagd.

Mediatheek
De mediatheek had diverse nieuwe aanwinsten in 2016. Een bijzonder mooie toe-
voeging zijn de veertien boeken van de Pali Canon van Jan de Breet & Rob Janssen,
welke geschonken zijn door de Stichting Vrienden van het Boeddhisme.

Ontwikkeling ethische code vanuit meditatieleraren
Ank Schravendeel en enkele andere retraitebegeleiders in Nederland hebben als col-
lectief hun visie en ethische code onder woorden gebracht. 'Sila', of moreel verant-
woord gedrag zoals beoefend volgens de vijf boeddistische leefregels, is hierbij de 
basis. De ethische code van de SIM wordt daarbij onderschreven. Met de oprichting 
van het collectief nemen de leraren tevens een standpunt in ten opzichte van het ge-
drag en de benoeming van Vipassana-meditatieleraren door Mettavihari. De website 
van dit collectief van Vipassana-leraren is www.vipassana-meditatie.nu. 

Doorkijk naar 2017
Als bestuur zien we verschillende onderwerpen die aandacht verdienen in 2017. Een 
ontwikkelpunt is de werkwijze van het bestuur: hoe zorgen we voor continuiteit bin-
nen het bestuur en voor een heldere, transparante manier van communicatie.

Een tweede ontwikkelpunt is de PR. In 2016 was het centrum op zoek naar een PR 
medewerker, in 2017 willen we meer aandacht geven aan de PR.  Belangrijk daarbij 
vinden we het Theravada-karakter en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

De interne verbouwing van het pand zal in 2017 verder vormgegeven worden. Te 
denken valt aan de keuken, de toiletten en ook aan de aankleding. De ontwikkeling is
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en de werving van donaties. Het bestuur be-
dankt een ieder die 
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