Sapna Foundation Jaarverslag 2020

VOORWOORD
Het jaar 2020 was voor de hele wereld een raar jaar. Het coronavirus heeft ons allemaal
geconfronteerd met een andere manier van leven. Ook voor de activiteiten van Sapna
Foundation heeft dit jaar een andere uitwerking gehad. In 2020 stond yoga nog steeds
centraal bij de activiteiten van Sapna Foundation. Zo heeft Sapna Foundation een online
yoga workshop georganiseerd. Vanwege corona werd er gekozen voor een online workshop
in plaats van een live bijeenkomst. Het yoga weekend retreat op de Veluwe wat in april 2020
zou plaatsvinden, moest vanwege de coronamaatregelen verplaatst worden naar oktober.
Een tweede yoga weekend retreat wat in november zou plaatsvinden, moest helaas
uitgesteld worden tot 2021.
Ondanks de beperkingen heeft Sapna haar best gedaan om haar activiteiten zoveel mogelijk
voort te zetten met inachtneming van de geldende maatregelen.
In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna Foundation in 2020 heeft gedaan.

Janice Aliar
voorzitter Sapna Foundation
januari 2021
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ALGEMEEN
Doelstelling
Stichting Sapna Foundation is opgericht in 2008. Het doel van de stichting is om een bijdrage
te leveren aan armoedebestrijding in de wereld. De stichting wil zich inzetten voor de
realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Inmiddels ligt de focus van de stichting ook
op het bestrijden van ‘mentale armoede’ van mensen in Nederland.
Bestuur
Het bestuur van Sapna Foundation bestaat uit de volgende personen:
- Voorzitter: Mw. Janice Aliar
- Secretaris: Dhr. Vishal Hira
- Penningmeester: Dhr. Rishi Chamman
In 2020 heeft het bestuur vergaderd en ook is er via de email, chat en telefonisch met elkaar
gecommuniceerd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.

Website
De website van Sapna Foundation wordt regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen. Klik
hier om op de website van Sapna Foundation te komen: Website Sapna Foundation

Facebook
Via haar Facebook-pagina houdt Sapna Foundation alle bezoekers op de hoogte van de
ontwikkelingen en nieuwtjes rondom haar werk en activiteiten. Ook worden er relevante
artikelen geplaatst en foto’s van de werkzaamheden van Sapna. Klik hier om op de
Facebook-pagina van Sapna Foundation te komen: Facebook Sapna Foundation

Twitter
Sapna Foundation heeft ook een Twitter account, waar zo nu en dan tweets worden
geplaatst. Klik hier om op de Twitter-account van Sapna Foundation te komen: Twitter Sapna
Foundation

Instagram
Op haar Instagram account plaatst Sapna Foundation af en toe foto’s van activiteiten. Klik
hier om op de Instagram-account van Sapna Foundation te komen: Instagram Sapna
Foundation

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Sapna Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit betekent dat donaties aan Sapna fiscaal aftrekbaar zijn.
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ACTIVITEITEN
Ondanks de coronamaatregelen heeft Sapna Foundation geprobeerd haar activiteiten in
2020 zoveel mogelijk voort te zetten. Dat was helaas niet altijd mogelijk. Hieronder staan de
activiteiten omschreven die in 2020 hebben plaatsgevonden. Deze zijn voornamelijk gericht
op het welzijn van mensen in Nederland. Sapna probeert mensen te helpen om met stress
om te gaan en om gezonder en fitter in het leven te staan.

Viering Internationale Yoga Dag
Ter gelegenheid van Internationale Yoga Day op 21 juni
2020 gaf de voorzitter van Sapna (Janice Aliar) samen
met twee bevriende yogadocenten (Yograj en Geoffrey
de Jong) een online yoga workshop bestaande uit drie
onderdelen.

Er werd gekozen voor een online workshop, omdat de
coronamaatregelen het niet toelieten om een live
workshop te organiseren.
Bekijk hier de opnames op Youtube:
Deel 1 (Yograj): https://lnkd.in/eckyunr
Deel 2 (Janice): https://lnkd.in/e7qx2xd
Deel 3 (Geoffrey): https://lnkd.in/eQ9wi5P
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Podcast
De voorzitter van Sapna heeft meegedaan aan een
podcast met Geoffrey de Jong en Yograj Premacharya. Het onderwerp van de podcast was:
‘To yoga or not to yoga? Yoga als lifestyle in het
westen’. In de podcast gaan de drie yogi’s met elkaar
in gesprek over dit onderwerp. De podcast is te
beluisteren op Soundcloud: https://bit.ly/2ULplkC

Yogalessen in de gevangenis
De voorzitter van Sapna heeft in de winter van 2020
wekelijkse yogalessen gegeven in de gevangenis in
Heerhugowaard.
Zij geeft er les aan gedetineerden en aan personeel. Uit de ingevulde evaluatieformulieren
blijkt dat de yogalessen zeer gewaardeerd worden en dat er behoefte is aan continuïteit.
Vanwege corona zijn de yogalessen tot nader order stopgezet.
Yogalessen in Yogastudio See You in Purmerend
In 2018 is de voorzitter van Sapna Foundation teamlid geworden van Yogastudio See You in
Purmerend. Daar verzorgt zij Hatha yogalessen. Ook in 2020 heeft zij yogalessen verzorgd
in Yogastudio See You.
Yogalessen en massages in thuisstudio in Purmerend
Sinds juli 2020 geeft de voorzitter van Sapna yogalessen in haar thuisstudio in Purmerend.
Met inachtneming van de coronamaatregelen geeft zij les aan kleine groepjes deelnemers.
Ook heeft zij online lessen verzorgd aan collega’s. Tijdens de yogalessen komen ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen en ontspanningsoefeningen/meditatie aan bod.
Verder geeft de voorzitter ontspanningsmassages aan vrouwen in haar thuispraktijk
(gedurende enkele maanden, want vanwege de coronamaatregelen kon dit niet het hele
jaar).

Busy Doing Nothing Club
In september ging de Busy Doing Nothing Club van start.
Deze club is opgericht door de voorzitter van Sapna
en bevriende yogi Yograj als initiatief om te ontstressen.
De club was bedoeld om het individu centraal te stellen in plaats van altijd maar te voldoen
aan de verwachtingen van de sociale omgeving. Aan de leden werd meegegeven dat het
prima is om het even niet druk te hebben en om kwaliteitstijd aan zichzelf te besteden. Leden
kregen wekelijkse ontspanningstips van de twee yogi’s door middel van zelfgemaakte video’s
of tips per email. Helaas konden de maandelijkse samenkomsten niet doorgaan vanwege
corona. Vanwege deze reden en het feit dat het maken van de video’s een tijdrovende
activiteit bleek te zijn, hebben de twee yogi’s besloten om de club na twee maanden op een
laag pitje te zetten. Mocht de situatie wat corona betreft veranderen, dan zal er gekeken
worden of de club alsnog bepaalde activiteiten kan oppakken of voortzetten.
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Yoga Nidra cursus gevolgd
In juli heeft de voorzitter van Sapna een yoga nidra cursus gevolgd in Amsterdam. Op deze
manier heeft zij haar kennis op het gebied van yoga nidra kunnen verdiepen en kunnen
oefenen om zo beter in staat te zijn om yoga nidra sessies te verzorgen.

Yoga Weekend Retreat op de Veluwe
Van 2 tot en met 4 oktober vond het Yoga Weekend Retreat
plaats op de Veluwe. Eigenlijk was dit weekend al in april gepland,
maar vanwege corona werd het verplaatst naar oktober. Gelukkig
konden alle activiteiten zoveel mogelijk doorgaan volgens
planning. Met een groep van 24 deelnemers (waaronder twee
docenten Janice en Yograj) werd er een weekend lang genoten
van de bosrijke omgeving, van een wellness center, van
verschillende yoga- en meditatiesessies en een yoga nidra.
De deelnemers hebben genoten van het weekend en zijn tot
rust gekomen.
Vanwege het succes was het de bedoeling om in november
wederom een Yoga Weekend Retreat te organiseren, maar
helaas lieten de verscherpte coronamaatregelen dat niet toe.
Hopelijk kan het weekend alsnog plaatsvinden in 2021.
Op de volgende pagina staan enkele foto’s van het weekend. En via de volgende link zijn
meer foto’s te zien: Foto’s Yoga Weekend Retreat Veluwe
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FINANCIEN
In 2020 heeft Sapna Foundation middelen verkregen onder andere door donaties, door het
geven van yogalessen op verschillende locaties, door het geven van ontspanningsmassages en het organiseren van een yoga retreat op de Veluwe.
De uitgaven in 2020 betreffen bankkosten, onkostenvergoedingen, IT kosten (website) en
projectkosten (zoals het organiseren van het yoga retreat). Hieronder volgt een overzicht van
de inkomsten en uitgaven en daaronder de balans per 31 december 2020.

Exploitatie (bedragen in euro's)
2020
Donaties
Boekverkoop
Yogalessen
Yoga Retreat
Massages
Lidmaatschap BDN Club
TOTAAL Fondsenwerving

509
47
3.678
8.686
475
150
13.545

Bankkosten
Onkostenvergoedingen
IT kosten/organisatie
Projectkosten
TOTAAL Kosten

120
2.799
688
9.796
13.403

RESULTAAT

142

BALANS per 31 december 2020 (bedragen in euro's)
DEBET
CREDIT
2020
Liquide middelen
Bank
14956
Kas
0

14814
0

Totaal

14814

14956

2019
Reserves
Crediteuren

2020

2019

14956
0

14814
0

14956

14814
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PLANNING 2021
Ook in 2021 zullen de Sapna activiteiten zoveel mogelijk worden voortgezet met inachtneming van de coronamaatregelen. De focus zal nog steeds liggen op het vinden van
ontspanning en het leren omgaan met stress voor mensen in Nederland. Ook in de gegeven
situatie blijft het belangrijk of is het wellicht nog belangrijker geworden om onder uitdagende
omstandigheden de rust weten te vinden en jezelf niet gek te laten maken. Juist in deze
beperkende tijden is het van belang om de ruimte in jezelf op te kunnen zoeken, waarbij
yoga als middel kan dienen. De yogalessen zullen zoveel mogelijk worden gecontinueerd,
hetzij in de studio dan wel online.
Als de situatie qua coronamaatregelen het toelaat, zullen er ook yoga activiteiten
georganiseerd worden in het buitenland. De reis naar India in 2019 is goed bevallen
en ook het Yoga Weekend Retreat op de Veluwe vraagt om een vervolg.
Verder zullen er wederom interessante workshops georganiseerd worden en wordt er
continu gezocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden om het werk van Sapna te
versterken en uit te breiden. Dit kunnen organisaties zijn in Nederland, maar ook in India.
Op die manier wordt het werk van Sapna alsmaar breder verspreid en kan Sapna haar
doelstelling blijven nastreven.
In 2020 is Sapna Foundation bezig geweest met het schrijven van projectaanvragen.
Hopelijk kan in 2021 van start gegaan worden met een nieuw project in Nederland, gericht
op slachtoffers van huiselijk geweld.
Op de website en Facebook-pagina zullen alle updates worden geplaatst.
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