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Doelstelling van de Stichting
De Stichting Diamantweg Boeddhisme van de Karma Kagyu Linie te Utrecht, hierna te noemen
de Stichting, is opgericht in 2013 te Utrecht en heeft haar huidige zetel in Utrecht. De stichting
heeft als doel om het Tibetaans boeddhisme en specifiek het Diamantweg Boeddhisme van de
Karma Kagyu Linie te bevorderen en te behouden in Utrecht alsmede in Nederland en in het
Nederlands taalgebied.
Het Diamantweg Boeddhisme staat onder de spirituele leiding van de 17de Gyalwa Karmapa
Trinley Thaye Dorje en de 14de Shamar Rinpoche en staat onder de praktische leiding van
Lama Ole Nydahl. Diamantweg Boeddhisme in Utrecht is daarmee in uiting van
gemeenschappelijk doel onderdeel van een netwerk van circa 630 meditatie groepen en centra
wereldwijd. De stichting organiseert en ondersteund diverse activiteiten om haar doel te
bereiken. De stichting wordt op haar beurt op mondiaal niveau ondersteund door de
'Buddhismus Stiftung Diamantweg' gevestigd in Duitsland.
De stichting ondersteunt de Diamantweg meditatiegroep in Utrecht. De activiteiten in de groep
vindt plaats in een sfeer van vriendschap, solidariteit en vertrouwen. Actieve mensen van alle
leeftijden en uit alle beroepsgroepen komen bij elkaar om informatie over Diamantweg
Boeddhisme te krijgen en samen te mediteren. Ook wisselen ze de uiteenlopende ervaringen
op hun pad uit, ten einde het leven voor anderen en zichzelf zinvol te maken. Ervaren en
bevoegde leraren uit het Oosten en Westen zijn regelmatig te gast in de groep om boeddhisme
op een degelijke en open manier over te dragen. Meditaties worden geleid in het Nederlands
en zijn kosteloos bij te wonen. De groep biedt nieuwkomers speciale inleidende uitleg en
hebben een bibliotheek met boeddhistische boeken. Daarnaast kunnen scholen uitleg krijgen in
de klas, of het centrum bezoeken. In de centra wordt proactief, vrijwillig en op basis van
vriendschap gewerkt.

Actuele beleid van de Stichting
Het beleid van de stichting is gericht op het bevorderen en behouden van Diamantweg
Boeddhisme in Utrecht en omgeving en in het Nederlands taalgebied. Het beleid wordt
uitgedragen door het dagelijks bestuur, welke gelijk is aan het stichtingsbestuur, bestaande uit
een voorzitter, secretaris en penningmeester. Drie tot vier keer per jaar organiseert het bestuur
een vergadering, waar de lopende zaken worden besproken. Niemand in de organisatie krijgt
betaald voor zijn/haar activiteiten. Alle activiteiten komen voort uit vrijwilligerswerk. De
financiële middelen bestaan hoofdzakelijk uit donaties en financieel overschot van
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evenementen.

Werkzaamheden van de Stichting
De activiteiten waarmee de stichting haar doel tracht te bereiken, bestaan uit de volgende niet
onuitputtelijke lijst van activiteiten.
Het aanbieden van meditaties in het daarvoor opgerichte meditatiecentrum in Utrecht.
In diverse plaatsen in Nederland zijn Diamantweg meditatie groepen en centra actief. Nieuwe
groepen ontstaan door eigen initiatief van beoefenaars, die in hun eigen stad een groep
beginnen. Een nieuwe groep komt bijeen in de woning van de initiatief nemer(s). Bij een
substantiële groepsgrootte en voldoende donaties, ontstaat de mogelijkheid om een vaste
ruimte voor een centrum te huren of te kopen. Waar bij het opstarten van een groep één keer
per week een bijeenkomst is, kan dat na verloop van tijd oplopen tot meerdere dagdelen in de
week.
De groep Utrecht is in 1999 actief begonnen met hierboven beschreven activiteiten en is in
2013 formeel overgegaan in een stichting vorm. Momenteel zijn er twee openbare meditatie
avonden per week en reeds 15 mensen doneren met regelmaat. De stichting huurt een ruimte
in een pand welke dienst doet als bedrijvencomplex. De donaties dekken de huurkosten
volledig. De reguliere bezoekers zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meditatieruimte
en dragen samen met het bestuur zorg voor het handhaven van de stichtingsdoeleinden. De
meditatieruimte is buiten de reguliere meditatietijden voor reguliere bezoekers toegankelijk voor
individuele meditatie.
Het organiseren van boeddhistische lezingen, meditatiecursussen en evenementen.
Naast de wekelijkse meditaties, organiseren de stichting regelmatig lezingen en
meditatiecursussen door boeddhistische leraren uit binnen- en buitenland. De meeste lezingen,
cursussen en evenementen zijn publiek en er wordt via diverse media bekendheid
aangegeven.
Het beheren en uitbreiden van een bibliotheek gericht op het Tibetaans boeddhisme en
specifiek op het Diamantweg Boeddhisme.
Vanuit de stichting is een bibliotheek aangelegd met boeken en andere media over Tibetaans
boeddhisme en specifiek over Diamantweg Boeddhisme. De boeken en andere media zijn
eigendom van de stichting en worden in bruikleen gegeven aan bezoekers van de groep.
Het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van Diamantweg Boeddhisme in
Utrecht en Nederland via diverse media.
Voor het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van het Diamantweg
Boeddhisme worden diverse media gebruikt. Voor lezingen, cursussen en evenementen wordt
geadverteerd in kranten, tijdschriften, internet en andere media. Waar mogelijk wordt er gebruik
gemaakt van free publiciteit via de geschreven media of op radio en tv. Ook worden er op
lokaal niveau posters, folders en andere gedrukte media ingezet.
Het ondersteunen in het aankopen, huren en beheren van vastgoed ten behoeve van meditatie
centrum met de mogelijkheid tot het ontwikkelen van inpandige boeddhistische woongroep,
retraite centra of andere ontmoetingsplek.
Zodra er binnen een meditatiegroep voldoende draagkracht is, ontstaat de mogelijkheid voor
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een eigen ruimte om te mediteren. Daarnaast is er vaak de wens om rond de meditatieruimte
een woongroep te starten met centrale en persoonlijke ruimtes. De stichting ondersteunt dan
het aankopen, huren en beheren van het vastgoed. Deze stap is in Utrecht nog niet gemaakt
en er zijn momenteel ook geen plannen voor.
Het ondersteunen van nationale projecten, zoals een retraite-centrum of het bouwen van een
stupa.
De stichting ondersteunt naar mogelijkheid diverse projecten die bijdragen aan de ontwikkeling
van Diamantweg Boeddhisme in Nederland.
Het ondersteunen van boeddhistische-, liefdadigheids- en sociale instellingen wereldwijd.
De stichting ondersteund naar mogelijkheid activiteiten ten behoeve andere boeddhistische,
liefdadigheids- en sociale instellingen, die in lijn liggen met de doelstellingen van de stichting.
Daarnaast doet de stichting ook schenkingen vanuit haar eigen financiële middelen. De
instellingen bevinden zich in Nederland, elders in Europa, of in andere delen van de wereld.

Wijze van fondsenwerving door de stichting
De stichting genereert vermogen door het verkrijgen van donaties van veelal aan de stichtingsdoeleinden gelieerde particulieren. Op de website is hier informatie over beschikbaar voor
mensen die hier voor willen doneren. Andere vormen van inkomsten, zoals bijvoorbeeld
subsidies, of schenkingen uit andere fondsen, behoren tot de mogelijkheden, maar zijn tot
dusver niet gerealiseerd.
Meditatieboekjes, boeken en andere boeddhistische artikelen worden tegen kostprijs verkocht
en leveren geen inkomsten op. Daarnaast ontvangt de stichting entree gelden voor lezingen,
cursussen en evenementen. Het uitgangspunt is dat deze kostendekkend zijn. Eventuele
(beperkte) baten of lasten komen voor rekening van de stichting.

Wijze van beheren van de fondsen en vermogen van de Stichting
Het beheer van de fondsen en vermogen ligt in handen van het bestuur. Hiervoor is een
rekening beschikbaar via de Triodos bank. Dit betreft een betaalrekening voor lopende zaken.
Alle financiële geldstromen worden zoveel mogelijk giraal gedaan. Geld dat niet direct besteed
wordt, staat op een internet spaarrekening. Er zijn geen andere manieren waarop liggende
gelden zijn ondergebracht; geen beleggingen en geen vastgoed.
Middels internetbankieren is er voor het dagelijks bestuur directe toegang tot de gegevens.
Voor de administratie van de financiële vastlegging van de balans en resultatenrekening wordt
gebruik gemaakt van een boekhoudpakket. De financiële verslaggeving zal middels de
vergadering worden opgesteld en gepresenteerd. Jaarstukken zullen opvraagbaar zijn bij de
stichting.
Wijze van besteden van de fondsen en vermogen van de Stichting
De fondsen worden gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten van de stichting. Het grootste
deel van de kosten liggen in de vaste lasten van een meditatieruimte. Daarnaast wordt er geld
besteed aan het aanschaffen van boeken voor de bibliotheek, meditatiekussens, inrichting van
de meditatieruimte, abonnementen op boeddhistische uitgaven, inkoop van meditatieboekjes,
boeken en kleine boeddhistische artikelen voor gebruik in de meditatie centra.
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De fondsen worden gebruikt ter ondersteuning van de hierboven beschreven activiteiten van de
stichting. Kort samengevat worden de inkomsten besteed aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Algemene organisatiekosten
Aanbieden, onderhouden en uitbreiden van Diamantweg Boeddhisme in Utrecht en
Nederland
Het organiseren van boeddhistische lezingen, meditatie cursussen en evenementen
Het aanbieden van meditaties in het daarvoor opgerichte meditatie centrum in Utrecht
Het beheren en uitbreiden van een bibliotheek gericht op het Tibetaans boeddhisme en
specifiek op het Diamantweg Boeddhisme
Het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van Diamantweg Boeddhisme
in Utrecht en Nederland via diverse media
Het produceren van diverse media uitingen voor promotie doeleinden, zoals folders,
brochures, posters, banners
Het ondersteunen in het aankopen, huren en beheren van vastgoed ten behoeve van
meditatiecentrum met de mogelijkheid tot het ontwikkelen van inpandige boeddhistische
woongroepen, retraite centra of andere ontmoetingsplekken
Ondersteunen van aan de stichtings doeleinden gelieerde projecten, zoals een
boeddhistische uitgeverij of het bouwen van een stupa
Het ondersteunen van boeddhistische-, liefdadigheids- en sociale instellingen wereldwijd
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