
Jaarverslag over 2017 van de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) 

De Stichting Inzicht Meditatie (SIM) heeft een actief jaar gehad.  
Er werden 15 retraites in 2017 georganiseerd. Hiervan hebben er 14 
plaatsgevonden. Een retraite voor jongeren werd geannuleerd omdat er te weinig 
aanmeldingen waren. De meeste retraites met buitenlandse leraren en de retraite in 
Fara Sabina, Italië, worden over het algemeen het beste bezocht. Dit compenseert 
dan ook de retraites die wat lager batig saldo hebben. 

Er zijn 3 officiële bestuursvergaderingen geweest in 2017. 

Het afgelopen jaar is weer een lichte daling van de donaties geweest. Dit heeft 
onder andere te maken met het verschijnen van de digitale Simsara waardoor veel 
mensen de papieren versie hebben opgezegd.  

Ook is het aantal adressen flink teruggebracht omdat er nog veel mensen op de lijst 
stonden die al een langere tijd geen donaties meer gaven. Dit was ontstaan omdat 
we als SIM een tijdje deelnemers aan een retraite op hun verzoek op de verzendlijst 
hebben gezet. Daar zijn we inmiddels al een paar jaar weer mee gestopt maar dit 
was daar nog de erfenis van. Hierdoor zijn de druk- en verzendkosten van de 
Simsara wel aanzienlijk lager geworden.  

In 2017 is de overstap naar de Triodosrekening gemaakt. We hebben er het hele 
jaar voor genomen en de andere rekening zal begin 2018 afgesloten worden.  
In 2017 is de acceptgiro voor het laatst met het januarinummer van de Simsara 
meegestuurd. Er is extra aandacht aan besteed hoe donateurs gemakkelijk hun 
donatie kunnen blijven doen. 

De Stichting Vipassanā Meditatie- en Studiecentrum Nederland is in 2017 is 
ontbonden, het bestuur en de leden van de Kerngroep waren van mening dat dit de 
meest levensvatbare optie is om de behoefte aan een landelijk studie- en 
meditatiecentrum in de toekomst vorm te geven.  
In overleg met de nu opgeheven Stichting is besloten dat het batig saldo van de 
Stichting op een nieuw te openen rekening wordt gestort op naam van de SIM, 
onder de voorwaarde dat dit geld uitsluitend gebruikt kan worden voor het verder 
vormgeven van ‘Sangha building’ en voor de daaruit mogelijk te ontstane 
initiatieven voor een landelijk centrum. De storting heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
In 2017 zijn de verdere voorbereidingen getroffen om een nieuwe website voor de 
SIM te ontwerpen, de website zal in de loop van 2018 in de lucht gaan. 
 
Er zullen 17 SIMretraites georganiseerd gaan worden in 2018, de voorbereidingen 
zijn hiervoor in volle gang. 

Namens het SIMbestuur,  
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