
Jaarverslag over 2015 van de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) 

 

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest voor de SIM. Het feit dat de 

acceptgiro niet meegezonden werden met het januarinummer maar met het 

meinummer gaf een forse daling van de donaties. Medeoorzaak hiervan zal ook zijn 

geweest het bekend worden van het seksueel misbruik door de, in 2007 overleden, 

Thaise meditatieleraar Mettavihari. 

Vanwege deze kwestie hebben ook een aantal donateurs opgezegd en een flink 

aantal donateurs hebben hun jaarlijkse donatie verlaagd. Een enkeling zei om deze 

reden ook een retraite af. We zullen volgend jaar gaan zien of deze trend zich 

doorzet of dat er herstel optreedt in het aantal donateurs en het bedrag van de 

donaties. 

Per mei hebben we de drukkosten van de SIMsara weten te verlagen door het blad 

in ‘minder milieubelastend’ plastic te verzenden waardoor de portokosten flink 

verlaagd konden worden. De papieren enveloppe was toch vrij zwaar. 

Er zijn 15 retraites in 2015 georganiseerd. Hiervan zijn er 14 uitgevoerd, 1 retraite 

was een dagretraite. Een retraite is geannuleerd omdat er te weinig aanmeldingen 

waren. De nieuwe retraites ‘Wijs ouder worden’ en de ‘decemberretraite’ werden 

met een klein nadelig saldo afgesloten. Beide retraites hadden eigenlijk net te weinig 

deelnemers dan begroot maar we wilden deze nieuwe retraites wel een kans geven. 

De retraites met buitenlandse leraren en die in Italië georganiseerd wordt, worden 

over het algemeen het beste bezocht. Dit compenseert dan ook de retraites die wat 

tekort komen qua inkomsten. 

Er zijn 3 officiële bestuursvergaderingen geweest en een extra vergadering over een 

probleem met een leraar waarover besluiten genomen moesten worden in het kader 

van de het ethisch drieluik. 

Marnix van Rossum is per september 2015 ons bestuur komen versterken als 

bestuurslid en als ondersteuning van het secretariaat voor Mirjam, die ook druk is 

met haar promotie-onderzoek. 

Naar aanleiding van het bekend worden van het misbruik door Mettavihari is er een 

gespreksronde opgestart voor alle vertegenwoordigers van Vipassana 

meditatiegroepen in Nederland, betrokken leraren en een paar vertegenwoordigers 

van het SIMbestuur om te zien hoe we nu verder moeten in Nederland als 

organisaties. Op 13 december 2015 is de eerste bijeenkomst geweest.  

Voor het komende jaar zal de acceptgiro weer met het januarinummer meegestuurd 

worden. We zullen moeten zien of de donaties zich herstellen anders zal de 



nieuwsbrief (SIMsara) aangepast moeten worden omdat de donaties dan niet meer 

de drukkosten dekken. 

Er zullen ook weer 14 SIMretraites georganiseerd gaan worden, de voorbereidingen 

zijn hiervoor in volle gang. 

We blijven ons als spirituele organisatie onverminderd inzetten voor het welzijn en 

de bevrijding van alle levende wezens. 

 

Namens het SIMbestuur 

Jetty Heynekamp, penningmeester 

 


