
  

  
 

Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht 
 
Doelstellingen 
Onze doelstellingen zijn vastgelegd in het stichtings-statuut. 
 
• het bevorderen en onderhouden/behouden van de boeddhistische religie,- filosofie en 

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

• het bieden van de gelegenheid tot het beoefenen en bestuderen van 
de meditatietechnieken en boeddhistische filosofie en wetenschap welke worden 
onderwezen in het Tibetaans boeddhisme met nadruk op de Karma Kagyu Linie; 

• het bevorderen van de integratie van boeddhistische tradities in de westerse samenleving, 
waarbij de nadruk ligt op de Tibetaanse Karma Kagyu tradities;  

• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe 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 
(artikel 8): 
 
• Het bestuur verricht haar taken en werkzaamheden op 

vrijwillige basis. Een bestuursvergoeding in de vorm van 
een salaris of vergoeding, in welke vorm dan ook, wordt 
niet verstrekt. 
 

Beleidsplan 
Dit kunt u op onze website downloaden. 
 
Activiteiten 
Kijk op onze actuele activiteitenkalender op internet.  
 

  

Utrecht 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;  
• Providing 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; 
• Promoting the integration of 
Buddhist traditions in Western 
society, focusing on the Tibetan 
Karma Kagyu traditions; 
• To perform any acts that may be 
beneficial for the foregoing purpose 
in the broadest sense.  
 
Board 
We are a religious foundation, we 
can inform you about the board 
upon request. The board does not 
receive any financial compensation. 
 

Bezoekadres en correspondentieadres 
De Klompenfabriek  
Houtzagerij (6e bel) 
Weerdsingel WZ 33a 
3513BC  Utrecht 
 
+31610529795 +31653573062 
utrecht@diamantweg-boeddhisme.nl 
 
www.diamantweg-boeddhisme.nl 
 
IBAN: NL28 TRIO 0197 7335 49 o.v.v.: donatie 
Giften aan het Centrum zijn aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting (ANBI).  / KVK: 57702829 / RSIN: 852697971 


