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Stichting KYM --- Algemeen en Financieel jaarbericht betr. het jaar 2012   

 

 

1. Algemeen Jaarbericht 

• Over het algemeen is er een stijgende lijn te zien in het aantal Kriya-
beoefenaars dat aan de programma’s in Sterksel deelneemt, Dit betreft 
zowel deelnemers uit Nederland als uit het buitenland. Er wordt op termijn 
gedacht aan uitbreiding van de meditatiezaal. Het grootste deel van de 
programma’s is momenteel in het Engels, verder 2 x p.j. in het Nederlands 
en er is één Duitstalig en één Franstalig programma. Dit werkt naar ieders 
tevredenheid. Verder zijn er minimaal twee programma’s in aanwezigheid 
van een Indiase Swami. 

• Kriya Yoga weekend programma’s buiten Sterksel zijn er in de regel 1 x per 
jaar in Amsterdam, 2 x p.j. in Rotterdam en 2 x p.j. in Den Haag. De 
meditatie-avonden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijven een 
welkome aanvulling op de programma’s en de op de wekelijkse meditatie-
avond in Sterksel. 

• De opbrengst van het Himalaya Retreat  in India bedroeg 30.000 euro. 
Hiervan is ca. 15.000 voor Sterksel en de rest gaat naar de Tapovan 
ashram in India. Het bedrag voor Sterksel  wordt besteed aan nieuwe 
vloeren in de badkamers en de keuken. Deze zijn in juli gelegd.  

• Mbt de werkweken: er komen steeds meer mensen, maar er is niet altijd 
voldoende werk voor zoveel mensen. Er wordt gedacht aan een limiet. 

• Website: het streven is om de nieuwe website per 01-01-2014 in de lucht 
te hebben. 

• Het 20-jarig bestaan van het Kriya Yoga Centrum per 06-10-2013 wordt 
op grootse wijze gevierd. Hierbij zijn alle Europese Kriya Yoga leraren 
aanwezig. Er is ook muziek door leerlingen, een Indiaas concert, toespraken, 
meditaties en een speciale maaltijd. Er is ook iemand van de Indiase 
ambassade aanwezig. 
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2. Financieel Jaarbericht 

De enige bijzonderheid van de jaarrekening 2012 betreft de WOZ-waarde van het 
gebouw. Deze is vastgesteld o.b.v. de waarde van 2013. De meeste kosten voor de 
nieuwbouw zijn al verantwoord in het jaar 2012.  

Staat van Inkomsten en Uitgaven 2012  

Inkomsten   € 188.026  

Uitgaven  € 230.599  

Liquide middelen ultimo 2012:  € 81.130.  


