
 

 
 

Stichting Karma Kagyu Centrum Amsterdam 
 
Doelstellingen 
Onze doelstellingen zijn vastgelegd in het stichtings-statuut. 
 
• het bevorderen en onderhouden/ behoud van de boeddhistische religie, filosofie en cultuur 

in de traditie van de Karma Kagyu School, onder geestelijk gezag van Zijne Heiligheid 
Karmapa Thaye Dorje, waarbij als spirituele leider wordt aanvaard: Lama Ole Nydahl; 

• aan een ieder die belangstelling heeft gelegenheid te bieden tot het beoefenen en 
bestuderen van die meditatie- en yogatechnieken en geneeskunst welke worden 
onderwezen in het Tibetaans boeddhisme, met nadruk op de Karma Kagyu Linie; 

• het bieden van de gelegenheid tot het bestuderen van (Tibetaans) boeddhistische filosofie 
en wetenschap; 

• het integreren van boeddhistische tradities in de westerse samenleving, met nadruk op de 
Tibetaanse Karma Kagyu tradities, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten, 
welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden of die aan het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 
 

Bestuurders 
De stichting is een religieuze instelling, op verzoek kunnen 
wij u informeren wie de bestuurders zijn. 
 
Vergoedingen en/of salarissen worden niet genoten. 
 
Beleidsplan 
Dit kunt u op onze website downloaden. 
 
Activiteiten 
Kijk op onze actuele activiteitenkalender op internet.  
  

Amsterdam 
Foundation 
 
• Promote and maintain / preserve 
the Buddhist religion - philosophy 
and culture in the tradition of the 
Karma Kagyu School, under the 
spiritual authority of His Holiness 
Karmapa Trinley Thaye Dorje, where 
Lama Ole Nydahl is the spiritual 
leader;  
• Provide the opportunity to practice 
and study the Buddhist philosophy, 
meditation techniques and 
knowledge that are taught in Tibetan 
Buddhism with emphasis on the 
Karma Kagyu Lineage to those who 
are interested; 
• Providing the opportunity to study 
(Tibetan) Buddhist philosophy and 
science;  
• Integrating Buddhist traditions in 
Western society, with emphasis on 
the Tibetan Karma Kagyu traditions,  
 including all acts and activities which 
directly or indirectly hold any 
connection with the foregoing or that 
may be conducive to our goals. 
 
Board 
We are a religious foundation, we 
can inform you about the board 
upon request. The board does not 
receive any financial compensation. 

Buddhist Center Amsterdam 
Schepenlaan 11 
1034JP  Amsterdam 
 
+31620924379 
amsterdam@diamantweg-boeddhisme.nl 
 
www.diamantweg-boeddhisme.nl 
 
IBAN: NL 45 INGB 00 08 32 04 52 o.v.v.: donatie 
Giften aan het Centrum zijn aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting (ANBI).  / KVK: 34111440 / RSIN: 808040662 


