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Stichting Art of Living Nederland is een educatieve,  humanitaire non-profit en niet-regeringsgebonden 

organisatie (NGO) opgericht in 1997. Harmonie voor het individu en voor de maatschappij als geheel  is waar 

Art of Living zich sterk voor maakt, evenals de  herleving van menselijke waarden als vreugde, compassie, 

enthousiasme, dienstbaar zijn en verbondenheid creëren met ieder individu. 

De internationale organisatie is in 1981 opgericht door Sri Sri Ravi Shankar en behoort nu tot de grootste 

vrijwilligersorganisaties ter wereld. Om mensen individueel te helpen om van stress af te komen en innerlijke 

vrede te ervaren, biedt Art of Living stressbestrijdingsprogramma's met ademtechnieken, meditatie en yoga. 

Deze programma's hebben miljoenen mensen geholpen om stress, depressie en gewelddadig gedrag te 

overwinnen. In slechts 30 jaar hebben ruim 30 miljoen mensen in meer dan 150 landen baat gehad bij de 

programma's. 

In Nederland worden deze programma’s  gegeven door circa 40 speciaal opgeleide trainers, waarvan 1 in 

dienstverband , 4 op provisiebasis en de rest allemaal op vrijwillige basis. Daarnaast zijn er 2 betaalde 

administratieve krachten . 

Missie 

De Art of Livingprogramma's, zowel gericht op het individu als op de maatschappij, zijn ontworpen om stress 

te verwijderen, een gevoel van verbondenheid te vergroten, menselijke waarden te herstellen en mensen van 

allerlei afkomst, geloof en culturele tradities aan te moedigen om met elkaar het leven te vieren en dienstbaar 

te zijn aan de samenleving. Stichting Art of Living heeft een speciale consultatieve status bij de Economische 

en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. 

Om deze missie te kunnen realiseren geven onze speciaal hiervoor opgeleide trainers cursussen 

voor alle doelgroepen van onze samenleving , ongeacht hun afkomst, religie, opleiding of leeftijd. 

Hiervoor vragen wij een bijdrage waarbij wij rekening houden met studenten, minima en senioren. 

Hiervan wordt 21% BTW afgedragen. Onze inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengsten van deze 

cursussen. Daarnaast  verzorgen wij ook kosteloos programma’s voor gedetineerden. 

 

Naast het geven van programma’s heeft Stichting Art of Living Nederland zich gecommitteerd om holistische 

onderwijsprojecten in kansarme  gebieden in India te ondersteunen. In 2012 is dit gebeurd met een bedrag 

van € 69.778.  

In 2012 hebben 1.121 mensen de Art of Living cursus 1 gevolgd. Een stijging van ongeveer 10% ten opzichte 
van 2011. Deze cursussen worden verspreid over het hele land gegeven, maar het grootste aantal deelnemers 
bevindt zich in de Randstad. Ons streven is om de groei van ongeveer 10% per jaar te verdubbelen naar 20%. 
Dit willen wij bereiken door meer mensen op te leiden tot erkende trainers en door ook vaste ruimtes te 
realiseren. Op dit moment heeft de stichting vaste ruimtes in Haarlem, Rotterdam, Rijswijk en Roggel. Al deze 
ruimtes zijn gehuurd, behalve die in Rijswijk. 
Deze heeft de stichting gekocht in 2006 voor € 300.000. 
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Balans per 31 december 2012  van Art of Living Nederland 
   
ACTIVA    €  € 
Materiale vaste activa   
Gebouwen    214.050  
Verbouwingen      28.490  
Inventaris        7.793  
Vervoermiddelen       2.000  
      252.333 
Financiële vaste activa    
Vordering deelneming     12.500  
Leningen u/g     106.612  
Overige vorderingen          500  
      119.612 
Vorderingen   
Debiteuren        9.815  
Rekening-couranten       7.808  
        17.623 
Liquide middelen    
Banktegoeden       27.237  
Kasgeld            690  
        27.927 
      417.495 
   
PASSIVA   
Eigen vermogen     127.236 
   
Voorzieningen         20.119 
   
Langlopende schulden     220.690 
   
Kortlopende schulden    
Crediteuren     14.228  
Omzetbelasting      6.287  
Loonheffing       4.057  
Vennootschapsbelasting  12.438  
Overige schulden    12.440  
         49.450 
       417.495 
   
Winst- en verliesrekening Stichting Art of Living per 31-12-2012    
    €  € 
Opbrengsten    
Omzet       335.089 
   
Uitgaven    
Afschrijvingen    28.187  
Personeelskosten   60.746  
Administratiekosten  34.586  
Autokosten   20.042  
Verkoopkosten   30.795  
Huur e.d.   49.819  
Div. exploitatiekosten     5.571  
Afdrachten goede doelen 69.778  
Overige bedrijfsresultaten  -1.146  

       298.378 
Resultaat         36.711 


