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In 2011 zijn er weer diverse evenementen georganiseerd. Waaronder het European 
Ayahuasca Research Symposium (EARS), aan de Universiteit van Amsterdam. Dit 
symposium werd georganiseerd in samenwerking met de Multidisciplinary Association 
for Psychedelics Studies (MAPS) en studievereniging Cognito. De eerste dag bestond 
voornamelijk uit lezingen van diverse Europese wetenschappers, en de tweede dag van 
het symposium richtte zich op toekomstig onderzoek naar ayahuasca en op mogelijke 
samenwerkingen tussen onderzoekers in Europa. Het belangrijkste doel van deze 
bijeenkomst was het creëren van een gedeeld kennisplatform van huidig en gepland 
ayahuasca onderzoek, en het delen van ervaringen in het verkrijgen van toestemming 
om dergelijk onderzoek uit te voeren. 
 
In 2011 zijn er geen inkomsten gegenereerd. Wel zijn er donaties binnengekomen. Deze 
donaties zijn vooral binnengekomen op het European Ayahuasca Research Symposium 
(EARS), dat gratis toegankelijk was. Dit symposium bracht ook de meeste kosten met 
zich mee in 2011. De over de afgelopen jaren opgebouwde reserves zijn ook dit jaar 
nauwelijks aangesproken. De kosten zullen hieronder voor het symposium en voor het 
hele jaar gespecificeerd worden.  
 
Overzicht financiën 2011 
 
 
 Inkomsten Uitgaven (incl. BTW) Uitgaven (excl. BTW) 

Donaties EARS € 793,00   
Donaties LSD filmavond € 272,45   
Donaties op rekening € 384,86   
Rente spaarrekening € 33,07   
Kosten EARS  € 1257,20 € 1218,78 
Kosten 
rekening/administratie 

 € 103,44 € 103,44 

KVK kosten  € 26,64 € 26,64 
Kosten Vimeo abonnement  € 51,01 € 51,01 
Kosten nieuwjaarsborrel  € 80,00 € 80,00 
Zaalhuur LSD filmavond  € 184,45 € 155,00 
Totaal  € 1450,31 € 1702,74 € 1622,10 
 

 
Balans per 1 januari 2012 
 
 

Banksaldo spaarrekening € 6735,30 
Banksaldo lopende rekening € 108,64 
Paypal account € 10,54 
Cash € 773,00 
Totaal € 7627,48 

 
 
 



Overzicht financiën European Ayahuasca Research Symposium  

 

 
 

 Inkomsten Uitgaven (incl. BTW) Uitgaven (excl. BTW) 

Reiskosten sprekers  € 406,89 € 406,89 
Hotelkosten sprekers  € 305,00 € 305,00 
Promotie EARS  € 44,99 € 37,81 
Eten sprekers  € 545,31 € 469,08 
Donaties EARS  € 773,00   
Totaal  € 773,00 € 1257,20 1218,78 


