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V E RSL A G ST I C H T IN G I .S.I .S. V A N 1 JU L I 2010 T/M 30 JUNI 2011 
 
 
1.     A lgemene informatie 
 
1.1 Statuten 
 
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 ANBI status stelt. 
De stichting is genaamd Stichting International Study-centre for Independent Search for truth. 
Zij heeft haar zetel in s-Gravenhage. 
 
 
1.2 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. 
 
 
1.3 V isie en beleid 
 
Stichting I.S.I.S. stelt alles in het werk om iedereen kennis te laten nemen van de Theo-sofia, de 
Goddelijke Wijsheid.  
Deze leringen omvatten in de eerste plaats beginselen van de moraal met aanwijzingen voor het 
menselijk denken. Deze moraliteit vindt zijn verklaring 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. 
Stichting I.S.I.S. geeft hier uitdrukking aan op de wijze zoals deze is verwoord in de vijf doeleinden: 

1. De verspreiding van kennis betreffende de wetten die in het Heelal bestaan; 
2. De verspreiding van kennis betreffende de 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, religies 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 uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties alsmede door alle 
overige haar ten dienste staande middelen. 
 
Theo-
filosofie. Deze drie aspecten worden in onze literatuur en lezingen naar buiten gebracht, zonder dat er 
persoonlijke visies van wie dan ook aan zijn 
I
eigen interpretaties of die van anderen.  
De literatuur die Stichting I.S.I.S. uitgeeft, voldoet aan deze vereisten.  
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Wij hebben de Theosofische Kennis om niet gekregen en zullen deze om 

niet doorgeven. Dat is de reden dat alle lezingen 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. 
 

 
Dat je je kunt ontwikkelen tot ware denker, die door zelf zijn eigen gerichtheid van denken te 
bestuderen (is mijn denken meer gericht op mijn persoonlijk belang, status, comfort enzovoort dan op 
het denken in het algemeen belang) er achter kan komen dat het voor de hele mensheid zinvoller is te 
denken en te handelen in het algemeen belang. 
Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan het oplossen van de problemen in de wereld.  
Het beleid van Stichting I.S.I.S. is, dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld de cursussen 
te kunnen volgen. Als belangstellenden het cursusgeld niet kunnen betalen, kunnen zij deelnemen 
tegen een gereduceerd bedrag of eventueel kosteloos. 
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.  
 
 
1.4 Jaaroverzicht 
 
In de eerste maanden van dit seizoen zijn de activiteiten behalve de normale start van het seizoen 
vooral gericht geweest op de voorbereiding van werkzaamheden en bijdragen aan The International 
Theosophical Conference 2011 (ITC 2011) te Julian, Californië, waar Stichting I.S.I.S. een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze conferentie. 
Het ITC 2011 werd gehouden in de periode van 11 augustus tot en met 14 augustus 2011. Van 14 
augustus tot en met 17 augustus 2011 heeft Stichting I.S.I.S. het Point Loma Convivium 
georganiseerd. Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden op de website van Stichting I.S.I.S. 
 
Daarnaast zijn de normale werkzaamheden gecontinueerd, zoals onder andere: het geven van 

 de 
Lichtbrenger  
 
In het seizoen 2011-2012 heeft Stichting I.S.I.S. openbare lezingen gehouden in Den Haag (34 x), 
Rotterdam, Leiden, Arnhem, Utrecht, Middelburg, Amsterdam en Eindhoven (in iedere plaats 8 x).  
 
Op 26 en 27 mei 2012 heeft stichting I.S.I.S. weer haar jaarlijkse symposium gehouden. Deze keer 
waren we weer te gast bij het International Institute of Social Studies (ISS). Titel van het Symposium 
was: De groei van mens en mensheid. Een bovenpolitieke visie op veranderingen in de samenleving. 
  
Op 6 november 2011 heeft Stichting I.S.I.S. een bijdrage geleverd aan het Noëtisch Wetenschappelijk 
Initiatief te Ede. 
 
In diverse plaatsen heeft Stichting I.S.I.S. weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid stands in te 
richten op verschillende informatie markten. 
 
Het Point Loma archief met haar authentieke theosofische documenten vanaf 1899, dat na de brand in 
Californië in 2007 aan Stichting I.S.I.S. in bruikleen is gegeven, wordt thans door ons geconserveerd 
en gerubriceerd om de waardevolle kennis van de Theo-sofia veilig te stellen voor de toekomst.  
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Tevens is Stichting I.S.I.S. bezig aan de hand van extra fotomateriaal en 

oude geschriften uit de periode van de derde en vierde Leider van Het Theosofisch Genootschap Point 
Loma (1899 t/m 1940), die ook in bruikleen zijn gegeven, de geschiedenis van de beginperiode van de 
theosofische beweging in de periode eind 19e begin 20e eeuw veilig te stellen. 
Deze activiteit vordert gestaag. 
 
De webwinkel die in augustus 2010 is geopend levert een grote bijdrage aan het verspreiden van de 
Theo-sofia in de wereld. Vanuit de hele wereld is belangstelling voor onze literatuur. Met name het 
boek  
vond gretig aftrek bij belangstellenden uit het buitenland. 
 
Op de website www.stichtingisis.org en www.blavatskyhouse.org wordt actuele informatie over de 
activiteiten van de stichting vermeld. De website wordt continue geüpdate en verbeterd. Via de 
website zijn theosofische artikelen te downloaden en video opnames van Symposia en lezingen die in 
Den Haag worden gehouden, te bekijken.  
 
Het Lumehuis is nu volledig in gebruik. Leden van Het Theosofisch Genootschap maken gebruik van 
deze accommodatie voor studiedoeleinden, vergaderingen enzovoort. Sprekers voor onze openbare 

- de Lichtbrenger
hier in alle rust werken en zich voorbereiden. Het Lumehuis wordt verder gebruikt voor 
redactievergaderingen, studiegroepen, individuele studie enzovoort.  
Hiertoe is ook een uitgebreide theosofische bibliotheek aanwezig. 
 
Daarnaast wordt het Lumehuis gebruikt voor de opslag van de theosofische documenten (vanaf 1899) 
van het Point Loma archief en als opslagruimte voor de boekenvoorraad. 
 
De gift die Stichting IS.I.S. vorig seizoen heeft ontvangen is, zoals door het bestuur is besloten, deels 
aangewend voor de aanschaf van de Computer tot Plate (CtP) machine. Door de aanschaf van dit 
apparaat behoeft er nagenoeg niet meer te worden gewerkt met chemicaliën, hetgeen een positief 
milieueffect oplevert.  
Ook is een lijmmachine en een Printing on Demand (PoD) machine aangeschaft. Dit om het gebrek 
aan de opslagcapaciteit van onze boekenvoorraad in de toekomst enigszins op te kunnen vangen 
Om al deze apparatuur goed te kunnen huisvesten is de dokaruimte volledig gerenoveerd. 
 
Er is een aanvang gemaakt met de renovatie van de daken, schoorstenen en de hemelwaterafvoeren 
van de panden De Ruyterstraat 72 en 74. 
 

ten behoeve van video apparatuur is volledig aangewend 
voor de uitbreiding hiervan. 
 
De problemen met de Belastingdienst zijn opgelost. Stichting I.S.I.S. behoudt haar ANBI status.  
 

http://www.stichtingisis.org/
http://www.blavatskyhouse.org/
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1.5 Bestuurssamenstelling en medewerkers 

 
Het bestuur bestaat uit: 
 
H.C. Vermeulen  directeur 
Ph. J. Wiskie   voorzitter 
J.J. Smits   vice voorzitter 
M.J. Hoogteijling  secretaris  
M.A.W. de Rooij-Braam penningmeester 
 
De bestuursleden worden benoemd conform het gestelde in artikel 5 van de Statuten van Stichting 
I.S.I.S. 
 
Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid door leden van Het Theosofisch 
Genootschap Point Loma - Blavatskyhuis en belangstellenden verricht. 
Zowel de bestuursleden als de medewerkers krijgen geen vergoeding voor de door hen verrichte 
werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. In enkele gevallen worden de reiskosten 
vergoed voor vertegenwoordigers van de Stichting die in het buitenland lezingen houden of 
vergaderingen met buitenlandse (theosofische) organisaties bijwonen.  
 
 
1.6 Subsidies  
 
Stichting I.S.I.S. ontvangt geen overheidssubsidies of subsidies van andere instellingen. 
 
 
1.7 Verwachtingen 
 
Met het ITC 2010 is de eerste stap gezet om meer buiten de Nederlandse grens te kijken en werken. 
Dit heeft geresulteerd in een intensievere internationale samenwerking met theosofische organisaties 
in zowel de Verenigde Staten van Amerika als in Duitsland en Zweden. Ook met theosofische 
organisaties in andere landen zoals Frankrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk zijn de banden 
aangehaald. 

nu vertaald in het Engels en Duits. 
Stichting I.S.I.S. heeft inmiddels een Engelstalige website www.Blavatskyhouse.org.  
 
Uiteraard worden alle Nederlandse activiteiten voortgezet. In het komende seizoen wordt voor het 

Eindhoven.  
 
Naast deze openbare activiteiten zal de renovatie van de daken van de panden De Ruyterstraat 72 en 
74 te Den Haag worden afgerond. Vermoedelijk zal er een aanvang worden gemaakt met de renovatie 
van de serre en de achtergevels van de panden De Ruyterstraat 72 en 74, Den Haag.  

http://www.blavatskyhouse.org/
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2.  JA A RR E K E NIN G 

 
2.1 Balans per 30 juni 2012 
 
 
      30 juni 2012 30 juni 2011 
   
ACTIVA   
 
B .1 Mater iële vaste activa 
 
B.1a Gebouwen   1.378.000   1.421.000 
B.1b Machines   82.705         66.043 
B.1.c Inventaris   22.149   24.096 
    1.482.854  1.511.139

  
 
B .2 Voorraden  72.574    77.734 
B .3. Vorder ingen  
B.3a Debiteuren  0          224 
B .4. L iquide middelen  466.977   587.539  
     539.551    665.497 
     
       2.176.636 
   ========  ======== 
 
PASSIVA 
 
B .6 E igen vermogen   1.522.810   
 
B .7 Reserves 
 Bestemmingsreserves   377.001   
 Voorziening chem. Afval   1.287   
 
B .8 Schulden 
B.8.a Langlopende schulden 66.816     
B.8.b Kortlopende schulden  47.382    
B.8.c Lucifer   4.863    
    1        97.063 
 
B .9 Overschot     327.763 
 
     2.022.405    
   = ========  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  

kenmerk	  12.550/A.II	  
	  
	  

7	  
	  

International
S tudy-centre for
Independent
Search for truth

STICHTING I.S.I.S. 	  
2.2 Baten en lasten jaar 2011-2012 

 
 
  B A T E N E N L AST E N 
 
  30 juni 2012 30 juni 2011 
 
Baten 
R.a.1 Bijdragen leden HTG  27.176   25.796 
R.a.2 Giften en schenkingen            50.020   29.215 
R.a.3 Buitengewone gift     315.255 
R.a.4   9.178   10.834 
 
R.b.1 Resultaat uitgeverij  9.246   19.633  
R.b.2 Resultaat cursussen  3.766   2.873 
R.b.3 Rente  12.360   6.471 
R.b.4 Resultaat doka/drukkerij  10.615   16.401 
R.b.5 De Ruyterstraat 74  1.932   3.990  
R.b.6 Overige baten  1.338   2.174 
  
Som der baten         125.631   432.642 
  ==========                   ======== 
       
          
Lasten 
Besteed aan doelstelling 
R.c.1 Openbaar werk / lezingen  29.540   30.841  
R.c.2. Intern. Theos. Conference 2010     3.398 
R.c.3 Symposium  3.215   22.295 
R.c.3b  ITC / Convivium  
R.c.3c  NWI 2011  
R.c.4 Domeinnaam/web  3.600   4.093 
 
R .d.  W erving baten  23.417   9.219 
 
R .e.  A lgemene kosten beheer           32.186   15.561 
  
R .f.   A lgemene kosten administratie             8.596   7.954 
 
R .g.  A lgemene kosten           21.227   11.518 
 
Som der lasten         123.385   104.879 
 
Overschot              2.246   327.763 
Som          125.631       432.642 
                                                                     ==========  ======== 
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2.3  G RO NDSL A G E N V O O R W A A RD E RIN G E N R ESU L T A A T B EPA L IN G 
 
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 
2011-2012 is opgesteld overeenkomstig de richtlijn RJ 650 (aangepast 2011). 
 
Materiële vaste activa 
 
B.1.a   Gebouwen 

Dit bedrag betreft de panden De Ruyterstraat 72 en 74 en het Lumehuis en is gewaardeerd 
tegen WOZ waarde per 1 januari 2011. 
 
       2011-2012  2010-2011 
Lumehuis, Laanweg 16 te School   725.000     738.000 
De Ruyterstraat 72 Den Haag       119.000     132.000 
De Ruyterstraat 74 Den Haag (Blavatskyhuis)   534.000     551.000 

       8.000   
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 apparatuur en kluizen               10 jaar 

 
B.1.c  Inventaris 

De huishoudelijke inventaris in de panden De Ruyterstraat 72 en 74 Den Haag is nagenoeg 
geheel afgeschreven. 
De huishoudelijke inventaris van het Lumehuis wordt in 5 jaar afgeschreven. 

 
B.2  Voorraden 

De voorraden van boeken en het tijdschri - de Lichtbrenger
tegen kostprijs onder aftrek van de voorziening voor incourantheid. 
De overige voorraden betreffen kopieerpapier, enveloppen, telefoonblokjes, cursusmapjes, 
alsmede verpakkingsmateriaal voor uitgeverij, materialen voor archief en voor de 
kostenplaatsen voorbewerking, doka, drukkerij en binderij. 

 
B.6 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 groot 
onderhoud en verbouwing van de panden De Ruyterstraat 72 en 74 Den Haag. 
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B.7 Reserves 

Alle reserves betreffen bestemmingsreserves. 
Er zijn reserves opgebouwd voor het groot onderhoud van de panden De Ruyterstraat 72 en 
74 te Den Haag, alsmede voor het Lumehuis. Deze zullen niet toereikend zijn voor het in de 
komende seizoenen te verrichten groot onderhoud. 
Tevens wordt een reserve aangehouden voor vervanging en onderhoud van alle apparatuur 
van de gehele uitgeverij (doka, lay-out, binderij en drukkerij). 
 
Reserves      2011-2012        2010-2011 
 
Onderhoud pand 72                                                 149.685  49.738 
Onderhoud pand 74                                                 137.396  35.686 
Onderhoud Lumehuis                                                57.394  58.208 
Boekenfonds bibliotheek                                             6.834  6.161 
Onderhoudsreserve uitgeverij                                    25.692  35.201 
Totaal                                                                       377.001  184.994 
 

 
B.8     Schulden 
B.8.a  De langlopende schulden betreffen drie permanente renteloze leningen, die  

afgelost worden bij overlijden van de geldgevers, plus de rekening courant met  
het Internationaal Hoofdkwartier. 

 
Langlopende schulden     2011-2012        2010-2011  
 
Permanente renteloze leningen   37.196   37.196 
Internationaal hoofdkwartier   29.620   36.288 
Totaal   66.816   73.484 

 
Het verlaging van het saldo van de rekening courant Internationaal Hoofdkwartier (IHK) is 
veroorzaakt door de kosten verbonden aan de vertaling van de cursus Levenswijsheid naar de 
Duitse taal. 
Tevens zijn reiskosten van enkele sprekers van het ITC 2011 ten laste van het IHK gebracht. 

 
B.8.b De kortlopende schulden betreffen de normale crediteuren en de rekeningcouranten Openbaar 

Werkfonds, Besloten Werkfonds en de Nederlandse Afdeling van Het Theosofisch 
Genootschap. 

     
        2011-2012 2010-2011  
  
 Crediteuren  33.107  8.841 
 Openbaar werkfonds  10.501  6.959 
 Besloten werkfonds  2.000  2.000 
 Nederlandse Afdeling HTG  1.273   983 
 Vooruit ontvangen gelden  500   
    
 Totaal  47.381  18.783 
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Baten 

 
R.a.1  De leden van Het Theosofisch Genootschap Point Loma-Blavatskyhuis, dragen een deel van 

hun contributie af aan Stichting I.S.I.S. als bijdrage aan het openbare werk om posten zoals: 
zaalhuur voor openbare lezingen, symposia, advertenties, programmafolders enzovoort te 
kunnen bekostigen.  

 
R.a.2 Leden en belangstellenden die het Theosofisch gedachtegoed willen steunen kunnen dit doen 

middels giften en schenkingen. Tevens wordt door de loges van Het Theosofisch Genootschap 
Point Loma - Blavatskyhuis het teveel aan ontvangen contributie, het zogenaamde surplus, 
doorgestort naar Stichting I.S.I.S. als gift. 

 
 2011-2012  2010 - 2011 
             
            Giften en schenkingen  38.237  18.132 
            Surplus  11.783  11.083 
   
            Totaal  50.020  29.215   
  
 
R.a.3  Het bedrag van de buitengewone gift van het vorig seizoen is conform bestuursbesluit deels 

aangewend voor de aanschaf van diverse apparatuur voor de uitgeverij en audio- en 
videoapparatuur. Ook is een deel toegevoegd aan de verbouwings-, onderhoudsreserve voor 
de panden De Ruyterstraat 72 en 74 te Den Haag.  

 
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 h  

 
R.b.1 Het resultaat van de uitgever betreft de netto opbrengst van de verkopen van theosofische 

- de Lichtbrenger
audio opnamen van de gehouden openbare lezingen, Symposium. 
De verkoop van deze producten heeft zowel via de normale verkoop tijdens lezingen en 
Symposium als via de webwinkel plaatsgevonden. 
Het bedrag is lager dan gebruikelijk. Dit heeft als oorzaak de afboeking inzake de voorziening 
voor incourantheid van de boekenvoorraad. 
 

  
 
 2011-2012 2010  2011  
              
             Boekenverkoop  6.589  5.451 
             Boekenverkoop webwinkel  2.111  5.203 
             Voorziening boekenvoorraad -7.710 

ucifer - de Lichtbrenger   5.836  6.477  
             Audio en video  2.420  2.502 
   
             Totaal  9.246  19.633 
  
 
 
R.b.2   Het resultaat van de cursussen betreft de netto opbrengst voor de cursussen.  
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gegeven bij minimaal 6 à 7 deelnemers. In onderstaand overzicht worden de betalende 
cursisten vermeld. 
Er waren enkele cursisten die een betalingsregeling hadden. 

den: Den Haag, Rotterdam, 
Utrecht, Arnhem, Middelburg, Eindhoven en Amsterdam. 

n: Den Haag, Rotterdam, Leiden, 
 Arnhem, Amsterdam en Middelburg. 
 
     Aantal 2011-2012 aantal 2010-2012 
 
  Anders denken        85         64     
  Levenswijsheid        35         39     
          _______     _______  
 Totaal                
 

 
R.b.3 Rente     2011-2012  2010-2011 
  

Ontvangen rente            
  

De ontvangen rente is hoger door de buitengewone gift van het vorig seizoen, die deels is 
toegevoegd aan de reserves. 

 
R.b.4 In het vorig seizoen heeft 

ot een hogere omzet verkoop boeken geleid. Dit seizoen is het 
resultaat berekeningen (overhead) van 
de drukkosten aan het drukwerk aangepast.  

 
R.b.5 In het Blavatskyhuis (De Ruyterstraat 74) zijn dit seizoen 34 lezingen gehouden. Tevens zijn 

Het Theosofisch Genootschap gebruik gemaakt van het Blavatskyhuis ten behoeve van haar 
logeavonden. Dit seizoen zijn de onderhoudskosten hoger dan normaal vanwege nieuwe 
vloerbedekking in de serre en groot vloeronderhoud. 

 
R.b.6 De overige baten betreffen onder andere de netto opbrengsten van de koffiecorner (serre) in 

het Blavatskyhuis tijdens de openbare lezingen in Den Haag.  
 
           2011-2012  2010-2011 
 
 Serre                
 Overige                
              _______   _______ 
 Totaal                     
 
 
 
 
 
 
 
Lasten 
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Besteed aan doelstelling 
 
R.c.1 De kosten met betrekking tot het openbare werk, zoals onder andere: de openbare lezingen, 

verzendkosten daarvan, afschrijving apparatuur en archief 
 
 2011-2012 2010-2011 
 

Zaalhuur      11.250   10.753 
Affiches, programma e.a. drukwerk        5.874   9.600 
Advertenties           217   83 
Verzendkosten  508  436 
Archief  1.982  1.429 
Telefoon / kopieerapparatuur  5.089  4.519 
Afschrijving geluidsapparatuur  366  565 
Informatiemarkten  236  493 
Diversen  4.018  2.963 
   
Totaal      29.540   30.841 

 
R.c.3. Op 26 en 27 mei 2012 heeft Stichting I.S.I.S. haar tweedaags Symposium gehouden in het 

ISS, een vertrouwde omgeving. 
Het Museum voor Communicatie waar wij in het voorgaande jaar ons Symposium hebben 
gehouden, was dit seizoen geen optie, vanwege de te verwachte hoge huurprijs en doorbelaste 
kosten. 

 3.215 is het saldo van de door de leden en belangstellenden gedoneerde 
(vrijwillige) bijdragen en de totale kosten. De kosten bestaan uit onder andere: de zaalhuur, 
huur van audio- en video- opname apparatuur, drukwerk, advertenties, beveiligingskosten en 
de werknemers van het ISS. 

 
       2011-2012  2010-2011 
 
De totale kosten van het Symposium      17.188     32.867 
De giften en donaties bedragen      10.572 

                                                                               3.215                       
 
R.c.3b Naast de normale activiteiten heeft Stichting I.S.I.S. ook meegewerkt aan het ITC 2011 te 

Julian, Californië en heeft de Stichting het Convivium te Point Loma georganiseerd. 
R.c.3c Stichting I.S.I.S. heeft ook een bijdrage geleverd aan het symposium van het Noëtisch 

Wetenschappelijk Instituut. 
 
R .d. W erving baten 
  2011-2012 2010-2011 
 Afschrijving alg. apparatuur   
 Resultaat binderij   
 Resultaat uitgeverij   
 Webwinkel 4.668 
 Aanschaf audio video app.       _______ 

23.417           
R.d.2  Op de apparatuur en dure software wordt lineair afgeschreven  

Dure software         2 jaar 
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Computers en andere kleine apparatuur      3 jaar 

Grote apparatuur en kluizen               10 jaar 
9 

 
R .e.  A lgemene kosten beheer 
 
  2011-2012 2010-2011 
 
 De Ruyterstraat 72    
 Kosten Lumehuis   
 Verbouwing Doka  ________ 
    

 
R.e.1 De grootste kostenposten voor het pand De Ruyterstraat 72 zijn de nutsbedrijven, met name 

de energierekening is hoog.  
 

R.e.2 De leden van HTG dragen een deel van hun contributie af ter dekking van de kosten van 
onderhoud, energie, water, verzekeringen, belastingen voor het Lumehuis enzovoort. Tevens 
zijn er giften ontvangen die expliciet zijn gegeven ten gunste van het Lumehuis. 

de leden van HTG en de giften. 
  

 2011-2012  2010-2011 
 
Totale kosten Lumehuis .358   
Bijdragen en giften     
 
 

R.e.3 De doka heeft een grondige verbouwing ondergaan. Dit ten behoeve van de nieuwe  
 lijmmachine  en CtP machine. 
   
 
R .f.      A lgemene kosten administratie 
 
R.f.2 Met name het bedrag aan beta 5.443 is een grote kostenpost.

  
 De algemene kosten administratie zijn als volgt verdeeld: 
     
  2011-2012  2010-2011 
 Verzekeringen     4.842 
 Bancaire kosten     1.538  
 Secretariaatskosten 87    1.574  
       97   
 
 
 
 
 
 
R .g.      A lgemene kosten 
 

2011-2012  2010-2011 
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 Juridische kosten   17.252        9.510 
 Huishoudelijke kosten    1.250          296 
 Overige kosten   2.725      1.712 
       
 

-Hertogenbosch is Stichting I.S.I.S. genoodzaakt 
geweest een Advocaten- en notariskantoor in de arm te nemen. Naast de fiscale problematiek 
zijn de Statuten van Stichting I.S.I.S. aangepast aan de nieuwe wetgeving met betrekking tot 
de ANBI status. 

    
2.4       Bestemming resultaat 
 

Stichting I.S.I.S. sluit dit seizoen af met een positief resultaat, ondanks de hoge juridische 
kosten, de verbouwing van de doka en de extra kosten voor de webwinkel en de database van 
de uitgeverij. 
 
Het resultaat zal toegevoegd worden aan de rekening-courant met het Internationaal 
Hoofdkwartier ter ondersteuning van de internationale activiteiten. 
 
 
 
 
 


