Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie
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;
Oprichting, bevordering en beheer van centra. Daardoor zal iedereen de mogelijkheid
geboden worden de boeddhistische spirituele leer te bestuderen en door religieuze
oefeningen te beoefenen/praktiseren.
Bevordering en organisatie van culturele evenementen. Het organiseren van cursussen.
Lezingen, tentoonstellingen.
Uitnodiging van geestelijke leraren in alle richtingen der boeddhistische leer, in het
bijzonder van de Karma Kagyu Traditie.
Opzet en beheer van een bibliotheek met alle media.
Bevordering en organisatie van publicaties.
Aanschaf en beheer van relikwieën, beelden en
boeddhistische culturele voorwerpen.

Karma Kagyu
Foundation

Bestuurders
De stichting is een religieuze instelling, op verzoek kunnen
wij u informeren wie de bestuurders zijn.
Vergoedingen en/of salarissen worden niet genoten
(artikel 4 lid 2f):
•

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten..

Beleidsplan
Dit kunt u op onze website downloaden.
Activiteiten
Kijk op onze actuele activiteitenkalender op internet.
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• 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;
• To establish, promote and maintain
Buddhist centers. As a result, everyone
will be given the opportunity to study
the Buddhist spiritual teachings and
to practice / Buddhist religious
exercises
• To promote and organize cultural
events. Organizing courses. Lectures,
exhibitions.
• To invite spiritual teachers in all
directions of the Buddhist teachings,
especially of the Karma Kagyu
Tradition
• Set up and administration of a
library with all media. Promoting and
organizing publications.
• Acquisition and maintenance of
relics, statues and Buddhist cultural
items.
Board
We are a religious foundation, we
can inform you about the board
upon request. The board does not
receive any financial compensation.

