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1.

Algemene informatie

1.1 Statuten
De Stichting is genaamd Stichting International Study-centre for Independent Search for truth,
afgekort Stichting I.S.I.S.
Stichting I.S.I.S. is bij notariële akte van 5 december 1963 opgericht.
Op 1 oktober 1998 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden.
Op 25 oktober 2011 zijn de Statuten van Stichting I.S.I.S. gewijzigd en aangevuld zodat deze
voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI-status stelt.
Zij heeft haar zetel in ’s-Gravenhage.
Stichting I.S.I.S. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 4115 1394.
Haar RSIN is 0034 17 190.
Stichting I.S.I.S. is gevestigd te 2518 AV ’s-Gravenhage, De Ruijterstaat 72-74.
Stichting I.S.I.S. is verbonden aan de Theosophical Society Point Loma (TSPL).
1.2 ANBI
Stichting I.S.I.S. is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling en is geregistreerd onder nummer 50872.
De Stichting voldoet aan de eisen door de Belastingdienst gesteld, zoals:
Publicatie op de internetsite van:
• Haar naam en adres;
• Haar RSIN (fiscaalnummer);
• Haar doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan;
• Bestuur en functionarissen en beloningsbeleid;
• Financiële verantwoording.
Deze onderwerpen zijn verwoord in dit jaarverslag en de financiële verslaglegging.
1.3 Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het vormen van een kern van Universele Broederschap door het
verspreiden van kennis betreffende de geestelijke structuur van mens en kosmos, vrij van
dogmatiek, de Theo-sofia.
De Theo-sofia wijst op de essentiële eenheid achter de grote verscheidenheid aan vormen en
levensuitingen. Deze eenheid ligt aan de gehele Natuur ten grondslag. Daarom onderwijst de
Theo-sofia de Universele Broederschap van alle wezens.
1.4 Visie en beleid
Stichting I.S.I.S. is een platform dat het zelfstandig onafhankelijk waarheidsonderzoek
stimuleert op basis van de Theo-sofia of Goddelijke Wijsheid.
Stichting I.S.I.S. stelt dan ook alles in het werk om te zorgen dat iedereen kennis kan nemen
van de Theo-sofia, zowel plaatselijk, nationaal als internationaal.
Deze leringen omvatten in de eerste plaats beginselen van de moraal en geven aanwijzingen
voor het menselijk denken en handelen. Deze moraliteit wordt verklaard in een omvangrijk
stelsel van leringen over de Wetten in het Heelal en de structuur van mens en Universum.
Deze leringen zijn niet gebaseerd op geloof, maar op kennis.
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Stichting I.S.I.S. geeft hier uitdrukking aan op de wijze zoals deze is verwoord in de vijf
doeleinden van de Theosophical Society Point Loma.
1. De verspreiding van kennis betreffende de wetten die in het Heelal bestaan.
2. De verspreiding van kennis betreffende de essentiële eenheid van al het bestaande –
een eenheid die aan de gehele Natuur ten grondslag ligt.
3. De vorming van een actieve broederschap onder de mensen.
4. De studie van de godsdiensten van vroeger en heden, van wetenschap en wijsbegeerte.
5. Het onderzoek naar de krachten, die de mens zijn ingeboren.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het geven van cursussen, het organiseren van
openbare en andere voordrachten, het organiseren van symposia, het uitgeven van boeken,
brochures, en andere publicaties in het Nederlands, Engels, Duits, en verschillende andere
talen.
En evenzeer in het ondersteunen van nationale en internationale activiteiten om de Theo-sofia
te verspreiden, in overeenstemming met de principes van de Theo-sofia, middels alle haar ten
dienste staande middelen.
Theo-sofia, letterlijk vertaald “Goddelijke Wijsheid”, is de synthese van Religie, Filosofie en
Wetenschap. Deze drie aspecten worden in onze literatuur en lezingen naar buiten gebracht,
zonder dat er persoonlijke visies van wie dan ook aan zijn toegevoegd. Het is letterlijk “Oude
Wijsheid” ook wel de Theo-sofia of Esoterische Wijsbegeerte genoemd. Stichting I.S.I.S.
heeft ook als doel de “Oude Wijsheid” zuiver aan te bieden, niet aangepast of verminkt door
eigen interpretaties of die van anderen.
De literatuur die Stichting I.S.I.S. uitgeeft, voldoet aan deze vereisten.
De Stichting kent geen winstoogmerk en zowel bestuurders als haar medewerkers verrichten
hun arbeid kosteloos en vrijwillig. De opbrengst uit cursussen, boeken en tijdschriften zijn
gebaseerd op zaalhuur, materiaal kosten en het onderhouden van die middelen/ machines die
noodzakelijk zijn om het werk te verrichten.
Het principe dat de Stichting hanteert is de Theosofische Kennis die we om niet gekregen
hebben ook om niet zullen doorgeven. Dat is de reden dat alle lezingen en Symposia, die
Stichting I.S.I.S. brengt, voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Er wordt geen entreegeld
gevraagd. Belangstellenden kunnen vrijwillig een financiële bijdrage geven, maar dat is niet
verplicht.
In de cursus “Anders Denken” wordt de cursisten voorgehouden dat mensen denkers zijn.
Dat je je zelfstandig kunt ontwikkelen tot ware denker. In de cursus wordt o.a. het denkproces
en de mogelijkheden van het denken en de gerichtheid van ons denken onderzocht. (Is mijn
denken meer gericht op mijn persoonlijk belang, status, comfort enzovoort of op het denken
in het algemeen belang). Maar ook hoe we de mentaliteit van ons denken kunnen veranderen
waardoor we een zinvollere bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Kortom de cursus
Anders Denken biedt de zoekende, welwillende mens de gelegenheid zijn gedachten op eigen
kracht te onderzoeken en te hervormen. Zo kan men heel realistisch nieuwe lijnen uitzetten
voor een praktische levensvisie die antwoorden geeft op de vele vragen en problemen die er
zijn.
Het beleid van Stichting I.S.I.S. is, dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld de
cursussen te kunnen volgen.
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In de cursussen worden de cursisten (en tijdens de lezingen de belangstellenden) aangespoord,
vooral niets zomaar van ons aan te nemen. Iedereen zal hetgeen wordt gebracht zelf moeten
onderzoeken; toetsen in en aan de praktijk van alle dag.
Belangstellenden die de cursus Anders Denken volledig hebben gevolgd, kunnen op basis van
de veranderde denkmethode hun nieuwe levensbeschouwing verder diepgang geven met de
vervolgcursus Levenswijsheid.
1.5

Jaaroverzicht

Openbaar werk
In dit werkseizoen zijn de gebruikelijke Nederlandse activiteiten voortgezet, zoals het geven van
openbare lezingen in Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Amsterdam en
Middelburg.
De lezingen die zijn gehouden in Den Haag waren via livestream te volgen en zijn later op
YouTube geplaatst.
De Duitse Afdeling van de Theosophical Society Point Loma heeft met medewerking van sprekers
van Stichting I.S.I.S. acht lezingen gehouden in Berlijn en drie in Ulm.
Er zijn in diverse steden zowel in Nederland als in Duitsland zijn cursussen Anders Denken en
Levenswijsheid gegeven.
Ook waren er cursussen in de Engelse taal en werden er cursussen Anders Denken gegeven aan
cursisten in Spanje, De Verenigde Staten en Indonesië.
In het Blavatskyhouse werd maandelijks op zondag een Engelstalige lezing gehouden.
Deze lezingen zijn live uitgezonden en via onze website te bekijken, hetgeen door buitenlandse
belangstellenden veelvuldig wordt gedaan.
Symposium
Op 8 september 2018 werd het jaarlijkse Symposium gehouden met de titel: Levenswijsheid. Wat is
levenswijsheid? Waar kan je het vinden en hoe word je levenswijs.
Na twee korte lezingen waarin de basis van Levenswijsheid en de vraag “hoe word je levenswijs”
werd voorgehouden, volgde in de ochtend een plenaire bijeenkomst waarin Wijsheid omtrent
levensvragen aan de praktijk werd getoetst. In de middag volgden verschillende workshops. De dag
werd beëindigd met een vooruitblik op het nieuwe seizoen en afgesloten met het ethisch café.
De video-opnamen van de presentaties zijn op de website van Stichting I.S.I.S. (TSPL) te bekijken.
Het Symposium werd in het Nederlands gehouden, met Engelstalige ondersteuning. De
presentaties waren via livestream te volgen.
In Berlijn werd op 16 september 2018 het Symposium gehouden “Universale Lebensweisheit, die
Entscheidungshilfe” gehouden.
Ook deze presentaties zijn via de website van Stichting I.S.I.S. terug te zien.
Stichting I.S.I.S. heeft in dit seizoen een volledig nieuwe website ontwikkeld. De website, zowel in
de Nederlandse als de Engelse taal is eigentijds en de informatie is zeer toegankelijk.
Deze site is te vinden onder de URL-naam Blavatskyhouse.org.
Er wordt nog wel steeds gewerkt aan het “vullen” van de website. De inhoud van de oude website
wordt opgeschoond en gemoderniseerd.
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ITC Berlijn
De Duitse Afdeling van de Theosophical Society Point Loma heeft met ondersteuning van Stichting
I.S.I.S. van 26 tot en met 29 juli 2018 de organisatie van The International Theosophy Conferences
in Berlijn verzorgd.
Medewerkers van Stichting I.S.I.S. hebben niet alleen een groot aandeel gehad in de
organisatie van het ITC, maar ook inhoudelijk een grote bijdrage geleverd.
Tijdens het ITC van 2014 werd voor het eerst het woord “cross-pollination” gebruikt.
Dit heeft er mede toe geleid dat sprekers van de Stichting in dit onderhavige seizoen
regelmatig werden gevraagd om lezingen te houden bij ander Theosofische organisaties zoals
bij The United Lodge of Theosophists in Santa Barbara, Californië en bij The Theosophical
Society Adyar in Krotona, The Theoosphical Society Adyar te India, Brazilië, Portugal en
Spanje.
Ook zijn er lezingen gehouden in Dnipro, Oekraïne.
In Dnipro is tevens assistentie verleend bij het maken van een presentatie over het geboortehuis van
mevrouw H.P. Blavatsky.
Uitgeverij
Lucifer – de Lichtbrenger
In dit seizoen zijn zes Nederlandstalige Lucifers uitgegeven alsmede drie in de Engelse taal en
een in de Spaanse taal. Alle Lucifers zijn ook digitaal te verkrijgen.
In het afgelopen seizoen zijn er verschillende Engelse boeken opnieuw uitgegeven zoals de
Esoteric Teachings van G. de Purucker volume 2, 4 en 9.
Costa Rica
In maart 2019 heeft Stichting I.S.I.S. een studiecentrum in Costa Rica geopend.
1.6 Bestuurssamenstelling en medewerkers en beloningsbeleid
Het bestuur bestaat uit:
Hr. H.C. Vermeulen
Hr. Ph. J. Wiskie
Hr. J.J. Smits
Hr. B. van den Noort
Mevr. M.A.W. de Rooij-Braam
Hr. B.M. den Hartogh
Mevr. J. van de Tak

directeur
voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid
adjunct-secretaris

De bestuursleden worden benoemd conform het gestelde in artikel 5 van de Statuten van
Stichting I.S.I.S.
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Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid door leden van de Theosophical
Society Point Loma en belangstellenden verricht.
Zowel de bestuursleden als de medewerkers krijgen geen vergoeding voor de door hen
verrichte werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Vanwege de vele
buitenlandse reizen worden de meeste reiskosten vergoed voor vertegenwoordigers van de
Stichting die in het buitenland lezingen houden of vergaderingen met buitenlandse
(theosofische) organisaties bijwonen.
1.7
Subsidies
Stichting I.S.I.S. ontvangt geen overheidssubsidies of subsidies van andere organisaties.
1.8
Verwachtingen
De samenwerking met andere Internationale Theosofische organisaties in The International
Theosophy Conferences en daarbuiten zal verder worden gecontinueerd en uitgebreid.
ITC (International Theosophy Conferences) is een platform dat het samenwerken stimuleert
van verschillende Internationale Theosofische organisaties, welke jaarlijks in Amerika,
Europa of elders in de wereld wordt gehouden.
In juli 2019 zal het ITC worden gehouden in Wheaton, Illinois U.S.A. en in juli 2020 in
Brazilië.
Alle Nederlandse en Duitse activiteiten, zoals het geven van lezingen, symposia, cursussen en
het uitgeven van theosofische literatuur en audio- en videoproducten zullen worden
gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid.
De uitgave van Spaans en Portugeestalige Lucifers – de Lichtbrenger zal verder worden uitgebreid.
In september 2019 zal een eendaags Symposium worden gehouden met de titel: Mystiek Leiderschap - Inspiratie
2.0

JAARREKENING 2018-2019

Stichting I.S.I.S. maakt gebruik van het boekhoudprogramma Informer online.
2.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De jaarrekening is opgesteld en ingericht conform de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende Instellingen. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij anders vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking heeft. De jaarrekening 2018-2019 is opgesteld overeenkomstig de richtlijn RJ
650 (aangepast 2011).
Het boekjaar van Stichting I.S.I.S. loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
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BALANS PER 30 JUNI 2019
ACTIVA
B.1
B.1.a
B.1.b
B.1.c
B.1.d

Materiele vaste activa
Gebouwen
Machines
Inventaris
Archief

B.2.

Voorraden

B.3
B.3.a

Vorderingen
Debiteuren

B.4

Liquide middelen
nog te verr. Kosten
Tekort

2018-2019

2017-2018

1.401.000
64.947
15.121
4.100
1.485.168

1.315.000
65.838
18.701
4.100
1.403.638

72.820

74.032

448.216

523.001
8.010

7.493
2.013.696

21.262
2.029.943

1.401.000
109.799
1.510.799

1.315.000
131.061
1.446.061

304.509
68.742
373.250

315.888
68.472
384.360

117.227
5.844
5.677
899
129.647

158.998
33.192
5.913
1.420
199.523

2.013.696

2.029.943

PASSIVA
B.6
B.6.a
B.6.b

Eigen Vermogen
Eigen vermogen
Res. Groot onderhoud

B.7
B.7.a
B.7.b

Reserves
Bestemmingsreserve
Continuiteitsreserve

B.8.
B.8.a
B.8.b
B.8.c
B.8.d

Schulden
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Abonnementen Lucifer
Vooruit ontvangen gelden
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RESULTATEN PER 30 JUNI 2019
2018-2019

2017-2018

28.849
25.073
33.768
7.036

29.257
7.730
38.201
7.788

Baten
R.a.1.
R.a.2.
R.a.3.
R.a.4.

Bijdragen leden TSPL
Leden TSPL via loges
Giften en schenkingen
" Schaalopbrengst"

R.b.1.
R.b.2.

Kennisverspreiding
Resultaat uitgeverij
Resultaat cursussen

9.391
1.866

6.989
(1.402)

R.c.1.
R.c.2.
R.c.3.

Rente
De Ruijterstraat 74
Overige baten

(433)
1.053
342

467
1.327
1.090

Tekort

7.493

21.262

114.437

112.709

Lasten t.b.v. Doelstellingen
R.d.1.
R.d.2.
R.d.3.
R.d.4.

Openbaar Werk/lezingen
Symposium
Website/ domeinnaam
Internationaal werk

28.761
(64)
5.720
12.777

32.513
1.665
2.181
11.490

R.e.1.
R.e.2.
R.e.3.
R.e.4.

Afschrijving apparatuur
Resultaat doka/drukkerij enz.
Resultaat uitgeverij
Audio - en videoapparatuur

9.747
15.070
4.073
7.263

9.450
7.932
4.247
7.109

R.f.1.

Algemene kosten beheer

13.771

14.143

R.g.1.

Alg. kstn administratie

3.797

11.144

R.h.1.

Algemene kosten

13.523

10.835

114.437

112.709
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Toelichting op de balans per 30 juni 2019
Activa
B.1.a
Gebouwen
Dit bedrag betreft de panden De Ruijterstraat 72 en 74 te Den Haag en het Lumehuis,
Laanweg 16 te Schoorl. De waarden betreffen de WOZ-waarde per 1 januari 2019.
2018-2019
Lumehuis Laanweg 16, Schoorl
De Ruijterstraat 72, Den Haag
De Ruijterstraat 74, Den Haag

737.000
100.000
564.000
1.401.000

2017-2018
33.000
3.000
50.000
86.000

704.000
97.000
514.000
1.315.000

B.1.b
Machines, installaties en software
Op de machines en installaties wordt als volgt afgeschreven.
Dure software
2 jaar
Computers en andere kleine apparatuur
3 jaar
Grote machines, apparaten en kluizen
10 jaar.
B.1.c
Inventaris
De huishoudelijke inventaris in de panden De Ruijterstraat 72 en 74, Den Haag is geheel
afgeschreven. De huishoudelijke inventaris van het Lumehuis wordt in 5 jaar afgeschreven.
B.2
Voorraden
De voorraden van boeken en het tijdschrift Lucifer - de Lichtbrenger zijn gewaardeerd tegen
kostprijs onder aftrek van de voorziening voor incourantheid.
De overige voorraden betreffen onder andere: kopieerpapier, enveloppen, telefoonblokjes,
cursusmapjes, alsmede verpakkingsmateriaal voor de uitgeverij, materialen voor het archief
en voor de kostenplaatsen voorbewerking, drukkerij en binderij.
Passiva
B.6
Eigen vermogen
Het Eigen Vermogen is de WOZ-waarde van de drie panden en een reserve voor onvoorziene
uitgaven en aanvullingen op toekomstige grote kostenposten zoals onder andere het
onderhoud en vervanging van de machines en onderhoud van de panden.
B.7
Reserves
De reserves zijn onderverdeeld in bestemmingsreserve en continuïteitsreserve.
De bestemmingsreserves zijn opgebouwd voor het groot onderhoud van de panden De
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Ruijterstraat 72 en 74 te Den Haag en het Lumehuis, Laanweg 16 te Schoorl.
Bestemmingsreserves
Onderh./verbouwing pand 72
Onderh./verbouwing pand 74
Onderhoud Lumehuis

2018-2019

2017-2018

142.847
147.920
13.742
304.509

143.849
148.922
23.117
315.888

Lumehuis
De leden van de Theosophical Society Point Loma dragen een deel van de
contributie af ter gedeeltelijke dekking van de kosten van onderhoud, energie, water,
verzekeringen, belastingen enzovoort voor het Lumehuis. Tevens zijn er giften en donaties
ontvangen, die expliciet zijn gegeven ten gunste van het Lumehuis.
Het bedrag aan netto exploitatiekosten m.b.t. het Lumehuis ad € 9.375 is direct ten laste
van de bestemmingsreserve voor het Lumehuis afgeboekt.

Continuiteitsreserves
Boekenfonds bibliotheek
Onderhoudsreserve uitgeverij

2018-2019

2017-2018

10.664
58.077
68.742

10.395
58.077
68.472

B.8
Schulden
B.8.a
Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen drie permanente renteloze leningen, die vrijvallen bij
overlijden van de geldgevers, plus de rekeningcourant met het Internationaal Hoofdkwartier
(IHK), het Openbaar Werk Fonds en het Besloten Werk Fonds.
Langlopende schulden

2018-2019

Permanente renteloze leningen
Internationaal Hoofdkwartier
Openbaar Werkfonds
Besloten Werkfonds

2017-2018

37.196
37.196
60.491
92.483
17.540
27.319
2.000
2.000
117.227
158.998
Het Internationaal Hoofdkwartier is dit seizoen aanzienlijk ingeteerd op haar vermogen. De
voornaamste oorzaken hiervan zijn reiskosten, de trainingskosten van de heer Leiderman
alsmede de inrichting van de nieuwe locatie in Costa Rica.
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B.8.b
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de normale crediteuren, de rekening-courant met de
Nederlandse Afdeling en The International Theosophy Conferences (ITC).
Kortlopende schulden
Crediteuren
Rek. crt. Ned. Afd. en loges
ITC

2018-2019

2017-2018

4.294
1.250
300
5.844

12.140
1.282
19.770
33.192

In 2018 verzorgde Stichting I.S.I.S. de inning van de inschrijfgelden voor het ITC 2018 in
Berlijn van de Europese deelnemers.
Toelichting op de resultatenrekening 2018-2019
Baten
R.a.1
De leden van de Theosophical Society Point Loma (TSPL) dragen een deel
van de contributie af aan Stichting I.S.I.S. als bijdrage aan het openbare werk om posten
zoals: zaalhuur voor openbare lezingen, symposia, advertenties, programmafolders, het
onderhouden van de website en de online uitzendingen van de openbare lezingen die in Den
Haag worden gehouden (livestream) enzovoort te kunnen bekostigen.
R.a.2
Tevens wordt door de loges van TSPL het teveel aan ontvangen contributie, het zogenaamde
surplus, doorgestort naar Stichting I.S.I.S. als gift.
R.a.3
Leden en belangstellenden die het Theosofisch gedachtegoed willen steunen, doen dit middels
giften, schenkingen en periodieke uitkeringen.
R.a.4
De toegang tot alle openbare activiteiten, die door Stichting I.S.I.S. worden verzorgd, is vrij.
Belangstellenden die een vrijwillige bijdrage willen geven als bijdrage in de kosten, kunnen
deze bij het verlaten van de zaal op een “schaal” leggen.
R.b.1
Het resultaat van de uitgever betreft de netto-opbrengst van de verkopen van theosofische
literatuur; boeken en het tijdschrift “Lucifer - de Lichtbrenger”, alsmede de verkoop van
audio- en video opnamen van de gehouden openbare lezingen en symposium. Deze audio- en
videoproducten worden aangeleverd op MP3 en USB-sticks.
De verkoop van deze producten heeft zowel via de normale verkoop tijdens lezingen en
Symposium als via de webwinkel plaatsgevonden.
Belangstellenden kunnen diverse producten, zoals artikelen en lezingen, downloaden van
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onze website. Hier kan een vrijwillige bijdrage voor worden gegeven.
2018-2019

2017-2018

3.347
909
4.542
313
199
280
9.590

1.003
1.154
3.369
171
562
730
6.989

Boekenverkoop
Boekenverkoop via webwinkel
Lucifer - de Lichtbrenger
Digitale Lucifer
Audiovideo
Downloads

R.b.2
Het positieve resultaat van de cursussen komt door het grote aantal cursisten Anders Denken.
Door het lage aantal cursisten Levenswijsheid is het resultaat op deze cursus negatief.
Dit seizoen zijn ook cursussen Anders Denken en Levenswijsheid aan cursisten in het
buitenland gegeven via Skype.
In onderstaand overzicht zijn de betalende cursisten vermeld. Er waren enkele cursisten
die een betalingsregeling hadden.
2018-2019
Anders denken (Nederlands)
Anders denken (Engels)
Levenswijsheid (Nederlands)
Levenswijsheid (Engels)

51
4
9
2

2.138
485
(957)
200
1.866

2017-2018
26

(1.266)

14

(257)
120
(1.402)

R.c.1
De rente op de spaartegoeden is negatief. Dit komt omdat er op de beleggingsportefeuille een
koersverlies is geleden.
R.c.3
De overige baten betreffen onder andere de netto-opbrengsten van de koffiebar (serre) in het
Blavatskyhuis tijdens de openbare lezingen.
2018-2019

2017-2018

Serre
Overige opbrengsten

317
25
342

904
185
1.090
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Lasten
Besteed aan doelstelling
R.d.1
Openbaar Werk
De kosten met betrekking tot het openbare werk, zoals onder andere: de openbare lezingen,
Informatiemarkten enzovoort, zijn: zaalhuur, affiches, programma’s en ander drukwerk, de
verzendkosten, archief, telefonie en internet.

Zaalhuur enz.
Affiches programma's enz.
Advertenties
Archief
Telefoon/kopieermachine
Informatiemarkten
Internet
PR
Livestream
Openbaar Werkfonds

2018-2019

2017-2018

12.762
2.201
175
486
2.712
452
2.414
2.071
267
5.221
28.761

11.907
3.333
1.090
1.912
461
2.111
949
10.750
32.513

R.d.2
Symposium
Op zaterdag 8 september 2018 heeft Stichting I.S.I.S. haar jaarlijkse Symposium gehouden met de
titel: Levenswijsheid. Wat is levenswijsheid? Waar kan je het vinden en hoe word je levenswijs.
Het Symposium sluit dit seizoen af met een klein positief resultaat.

Totale kosten
Vrijwillige bijdragen, schaal

2018-2019

2017-2018

6.7801
(6,845)
64

6.701
(5.036)
(1.665)

R.d.3
Domeinnamen en website.
Om te waarborgen dat de Theo-sofia zuiver in de wereld gebracht wordt, heeft Stichting I.S.I.S. een
uitgebreide website zowel in de Nederlandse, Engelse als Duitse taal.

Domeinnamen
Website
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2018-2019

2017-2018

209
5.510

1.764
418

13

5.720

2.181

R.d.4
Internationaal werk.
Vanwege de vele buitenlandse activiteiten die in het afgelopen boekjaar hebben plaatsgevonden,
zoals het geven van lezingen bij andere buitenlandse Theosofische organisaties, het bijwonen van
bijeenkomsten van buitenlandse Theosofische organisaties heeft Stichting I.S.I.S. een deel van de
reiskosten van de sprekers en vertegenwoordigers van de Stichting voor haar rekening genomen.
Dit deel is deels bekostigd uit giften die specifiek voor dit doel zijn verstrekt.
Werving baten
R.e.1
Afschrijving apparatuur.
Op de apparatuur en dure software wordt lineair afgeschreven
Dure software
2 jaar
Computers en andere kleine apparatuur
3 jaar
Grote (productie)apparatuur en kluizen
10 jaar
R.e.2
Resultaat doka/drukkerij enz.
De onderhoudskosten en de afschrijvingen op diverse grote apparatuur, zoals een
plaatbelichter, een doka meetset en snijmachine, alsmede de kosten van de Printing on
Demand Machine zorgen voor deze kostenpost.

Lay-out afdeling
Doka
Drukkerij
PoD
Binderij

2018-2019

2017-2018

(295)
840
1.850
8.944
3.930
15.269

(1.194)
840
7.602
(2.683)
3.367
7.932

R.e.3
Resultaat uitgeverij en webwinkel
Het negatieve resultaat van de uitgeverij is hoog vanwege de kosten verbonden aan de
huur van opslagruimte voor de boeken enz.
R.e.4
Audio en videoapparatuur.
Deze kosten betreffen hoofdzakelijk de afschrijvingen van de waardevolle audio- en
videoapparatuur.
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