Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van Diamantweg-boeddhisme Nederland van de Karma
Kagyu Linie. In dit verslag geven wij u informatie over wat Diamantweg-boeddhisme is, hoe
het in Nederland is gestructureerd en waar wij donaties aan besteden.
Daarnaast vindt u in dit overzicht de door de wet voorgeschreven informatie ten aanzien van
ANBI-stichtingen: zoals de doelstellingen, het beleid ten aanzien van bestuurs-vergoedingen,
bestuursinformatie en correspondentie- en bezoekadressen.
Het Diamantweg-boeddhisme van de Karma Kagyu Linie is met negen meditatie-groepen in
Nederland vertegenwoordigd. Gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd door de
landelijke Boeddhistische stichting van de Karma Kagyu linie. De verantwoording over de
gezamenlijke activiteiten treft u in dit jaarverslag. Daarnaast bevat het de verslagen van de
meditatiegroepen die geen eigen stichting hebben.
Onze dank gaat uit naar Z.H. de 17e Karmapa Trinley Thaye Dorje die met zijn wijsheid,
kundigheid en liefde het bestaansrijk van alle wezens vult met Dharma-onderricht van de
Boeddha’s. En naar Lama Ole Nydahl, die met zijn onnavolgbare inzet een voorbeeld is voor
ons allen.
Wij wensen u al het goede en veel plezier en inspiratie bij het lezen van dit verslag.

H.H. Karmapa Thaye Dorje commemorates 40 years of work for Buddhism of Lama Ole Nydahl
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Wat is Diamantweg-boeddhisme?
Het Diamantweg-boeddhisme (Skt.: Vajrayana) wordt vaak beschreven als het kroonjuweel
van Boeddha's onderricht. Doel is het bereiken van de toestand van het Grote Zegel (Skt.:
Mahamudra), die elke vorm van dualisme overstijgt. Alle gebeurtenissen zijn echt en waar
omdat ze de onbegrensde mogelijkheden van de geest laten zien, maar tegelijk zijn ze ook
een illusie omdat ze vergankelijk zijn. Door directe en totale identificatie met verlichting, de
volledige ontplooiing van de geest, worden snelle resultaten mogelijk gemaakt.
Het
Diamantweg-boeddhisme
vindt zijn oorsprong in de Karma
Kagyu-traditie,
de
meest
praktijkgerichte school van het
Tibetaans boeddhisme. De Karma
Kagyu Linie is één van de drie oude
Tibetaanse scholen en staat onder
spirituele leiding van de Gyalwa
Karmapa, de eerste bewust
wedergeboren lama van Tibet. De
huidige Karmapa is de zeventiende
incarnatie, Z.H. Karmapa Thaye
Dorje.
17e Karmapa met Sangyumla en zoon Thugsey

De zestiende Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, heeft begin jaren zeventig zijn twee eerste
westerse leerlingen, Hannah en Ole Nydahl, gevraagd het Diamantweg-boeddhisme naar het
Westen over te brengen. Sindsdien hebben zij wereldwijd meer dan 650 centra opgericht en
nog steeds ontstaan overal nieuwe groepen.

Lama Ole Nydahl.
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Structuur in Nederland
De groepen en centra werken op basis van vriendschap, idealisme en zelforganisatie. In de
centra wordt gemediteerd en vindt uitwisseling van ervaring en informatie plaats. Zo hebben
de beoefenaars de mogelijkheid om zich snel te ontwikkelen. Al meer dan dertig jaar is deze
vorm van boeddhisme in Nederland vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er meditatiegroepen
en -centra in Amsterdam, Arnhem, Enschede, Leeuwarden, Groningen, Reeuwijk,
Rotterdam, Utrecht en Venlo.
De meditatiegroepen en -centra zijn selfsupporting. Dit betekent dat elke groep zijn eigen
budget verzorgt en zelf verantwoording draagt voor de opbrengsten en uitgaven. Een aantal
groepen hebben een lokale stichting, meestal omdat er een zakelijke huurovereenkomst is
aangegaan. Andere groepen maken deel uit van de landelijke stichting. Alle stichtingen
hebben een ANBI-status: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat de giften
aan die instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
De indeling van de meditatiegroepen hieronder laat zien welke groep onder welke stichting
valt.

Diamantweg-boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie
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Nationale en Internationale connecties
Wereldwijd zijn er meer dan 700 meditatiegroepen en meditatiecentra van het
Diamantweg-boeddhisme van de Karma Kagyu Linie, die zijn opgericht door Lama Ole
Nydahl en onder geestelijk leiding staan van Z.H. de 17e Karmapa Thaye Dorje. Dit zijn
gastvrije plekken waar mensen op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot Boeddha’s
tijdloze wijsheid, kunnen leren hoe te mediteren en waar ervaringen opgedaan en gedeeld
wordt.
Het Diamantweg-boeddhisme van de Karma Kagyu Linie biedt dagelijkse meditaties,
cursussen, retraite-plekken, studiecursussen en lezingen door meer dan 100 internationale
boeddhistische leraren aan.
Op nationaal niveau werken de
diverse groepen samen in
werkgroepen. Deze verzorgen
bijvoorbeeld de vertalingen van
Lama Ole’s boeken en de
meditatieteksten, een nationale
website en de financiële
verslaggeving.
Daarnaast
worden gezamenlijke retraites
The Europe Center
georganiseerd, nationaal en
internationaal boeddhistische leraren uitgenodigd en andere evenementen, zoals het
schoonmaken en vullen van Boeddhabeelden, georganiseerd. Voor het uitgeven van
boeddhistische boeken is er, vanwege btw-verplichtingen, een aparte stichting: Stichting
Uitgeverij Milarepa.

Ter ondersteuning van internationale projecten houden wij ook
inzamelingsacties voor bijvoorbeeld het ‘Europe Center’, het
bouwen van stupa’s of het kopen van grond voor retraiteplekken.
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Boeddhistische Stichting van de
Karma Kagyu Linie
2017
533

2018
1.061

Bank Groepen
Project Rekeningen

2.669
10.760
13.962

1.511
69.999
72.571

Kapitaal groepen

3.202

2.572

Algemene Reserve
Holland House

3.648
7.111

3.661
66.338

13.962

72.571

Kas

Balans ‘Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie’
Dit hoofdstuk gaat alleen over de zwart gedrukte cijfers
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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
The announcement for Lama Ole
Nydahl's lecture in Brussels in
organisatie van publicaties.
2012
Aanschaf en beheer van relikwieën, beelden en boeddhistische culturele voorwerpen.

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.

Correspondentieadres
Gladiolenweg 16
5915 EX VENLO
www.diamantweg-boeddhisme.nl
IBAN: NL 08 INGB 00 07 54 45 36 o.v.v.: donatie
Giften aan het Centrum zijn aftrekbaar voor de
inkomsten-belasting (ANBI). / KVK: 41100768 /
RSIN: 805347197
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Arnhem
Activiteiten 2018 – Diamantweg-boeddhisme Arnhem
Meditaties:
De meditaties die gebruikt worden in de Diamantwegcentra zijn traditionele meditatieoefeningen van de Karma Kagyu-linie van het Tibetaans boeddhisme. Ze zijn aan Lama Ole
Nydahl overgedragen door verschillende leraren van de linie, in het bijzonder door de
Zestiende Karmapa Rangjung Rigpe Dorje. Ze zijn vertaald naar westerse talen, zodat ze
direct toegankelijk en begrijpelijk zijn voor westerse studenten. We bieden meditaties en
onderricht: Boeddha&#39;s effectieve methoden die toepasbaar zijn in het dagelijks leven.
Wekelijkse meditatie:
Woensdag 20:00 uur, openbare meditatie-avond:
● Introductie voor nieuwe bezoekers;
● Meditatie op de 16 e Karmapa. Deze meditatie werd geschreven door de 16 e Karmapa
Ranjung Rigpe Dorje (1924-1981) en wordt volgens zijn wens beoefend. Het is een
van de belangrijkste gezamenlijke meditaties in het centrum. De 16 e Karmapa heeft
Lama Ole en Hannah Nydahl houders gemaakt van deze meditatie en hun gevraagd
de meditatie authentiek en fris te houden, afgestemd op de westerse geest;
● Uitwisseling, vraag en antwoord over Dharma (Boeddha’s leer) en uitleg over
meditatie;
● Vertoning van video’s over Dharma en livestreaming van lezingen van Lama Ole;
Eigen beoefening/meditatie: in onderling overleg.
Eigen beoefening bestaat doorgaans uit de volgende meditaties:
● Ngundro: Een serie van vier opeenvolgende meditatie-oefeningen die een aantal
jaren in beslag kunnen nemen, ook wel de vier bijzondere voorbereidende
oefeningen genoemd. Deze worden beoefend ter voorbereiding op ‘Mahamudra’,
(vert.: ‘Het grote zegel’), wat de volledige verlichting betekent. Mahamudra omvat
basis, weg en doel binnen het Diamantweg-boeddhisme en leidt tot een directe
ervaring van de geest. De Ngundro is samengesteld door de 9 e Karmapa, Wangchuk
Dorje (1555-1603);
● Meditatie op de 8 e Karmapa (Eén van de hoofdbeoefeningen binnen de Karma Kagyulinie, samengesteld door de 8e Karmapa Mikyö Dorje (1507–1554). Deze wordt in
overleg met de lama na het voltooien van de Ngundro gedaan).
Naast de vaste dagen mediteren we op andere dagen samen en ondernemen we sociale
activiteiten. Daarnaast wordt er wekelijks intern info verspreid over alle landelijke en
internationale activiteiten zoals cursussen, retraites, boeddhabeelden vullen, inwijdingen en
lezingen.

Georganiseerde lezingen door Internationale Diamantwegleraren:
● 8 maart 2018: lezing met Mantas Petruskevicius in De Molenplaats in Arnhem
Bibliotheek:
● Vaste bezoekers kunnen Boeddhistische boeken lenen uit onze bibliotheek;
● Met regelmaat worden er t.b.v. de bibliotheek Boeddhistische boeken aangeschaft.
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Dharma-shop
● Bezoekers worden in de gelegenheid gesteld om meditatieteksten, boeddhistische
(gebruiks)voorwerpen en boeken aan te schaffen.
Media:
Onze activiteiten worden bekend gemaakt via (social)media, folders, posters, krant, lokale,
radio.
Nationale samenwerking:
● Drukken en distribueren van meditatieboekjes voor de Nederlandse Sangha;
● Gezamenlijke landelijke coördinatie van Diamantwegleraren;
● Vertalingen van meditatieboekjes en Lama Ole Nydahl’s boeken;
● Regelmatige uitwisseling met en bezoek aan andere centra en groepen.
Internationale uitwisseling:
Regelmatige internationale uitwisseling en bezoeken aan cursussen in buitenland.
Een vaste kern van ongeveer 5 vrienden verzorgt de activiteiten in Arnhem voor iedereen
die geïnteresseerd is en met de methodes van Diamantweg-boeddhisme kan en wil werken.
Nederland en daarbuiten.

2017
Opbrengsten 3.695

2018
2.473

Huisvestingskosten 3.256
Lezingen en Evenementen 110
Donatie aan landelijk
Algemene kosten 155
Rente en Bankkosten
87
Totale mutatie in reserves
87

2.081
261
120
75
90
154

Bezoekadres
Utrechtseweg 310
Pand H40
6817 AR Arnhem
arnhem@diamantweg-boeddhisme.nl
06-46046157 / 06-17716973
www.diamantweg-boeddhisme.nl
IBAN: NL 08 INGB 00 04 32 18 01 o.v.v.: donatie
Giften aan het Centrum zijn aftrekbaar voor de
inkomsten-belasting (ANBI). / KVK: 41100768 /
RSIN: 805347197
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Enschede
Onze Enschede sangha is klein, maar hecht en trouw. Er zijn elke maandagavond gemiddeld
vier personen aanwezig voor de gezamenlijke meditatie. Ook is het één keer in de twee
weken op donderdag mogelijk om samen te mediteren. We concentreren ons op de 16e
Karmapa-meditatie, eigen beoefening en ook - waar mogelijk - bijdragen aan
organisatieverbanden binnen de landelijke Diamantweg.
Twee personen zijn betrokken bij de landelijke coördinatie reisleraren, een daarvan zit ook
in het team dat activiteiten en acties organiseert om het retreat center Holland House te
kunnen realiseren.
Verder is een van de sangha-leden betrokken
bij de promotiewerkzaamheden en
vormgeving van middelen ten behoeve van de
documentaire Hannah - Buddhism’s Untold
Journey, die dat jaar onder meer in Maastricht
en Sittard vertoond wordt.
De gompa is nog steeds in het privé woonhuis
en wordt voornamelijk onderhouden door de
bewoners.
Sangha Enschede in Kassel, Paascursus
Overzicht activiteiten 2018:
- Begin maart kwam een reisleraar op bezoek. Daarvoor haakten we aan bij een
gezamenlijk initiatief vanuit de reisleraren-coördinatiegroep, en maakten we met
een aantal andere sangha’s in het land het bezoek van reisleraar Mantas
Petruskevicius mogelijk.
- Eind maart bezochten we met een deel van de sangha de Paascursus met Lama Ole.
- Eind mei was er een uitwisseling van kennis en ervaring met de sangha Arnhem.
- In oktober is er deelgenomen aan de landelijke NL-centermeeting.
- In november bracht een deel van de sangha een bezoek aan Karma Guen, Malaga.
Daar werd een serie lezingen georganiseerd met
reisleraar Lena Leontova.
- In december bezochten we met een deel van
de sangha de Rotterdam sangha voor uitwisseling en
lezing van een reisleraar, Vito Panunzio.
- In de week voor kerst organiseerden we weer
onze jaarlijkse meditatie in combinatie met een
kerstdiner.
Bezoekadres
Janninksweg 72
7513 DM Enschede
enschede@diamantweg-boeddhisme.nl
www.diamantweg-boeddhisme.nl

Sangha Enschede in Karma Guen (gompa)
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Venlo
Meditaties
Op de woensdagavond vanaf 8 uur is onze openbare meditatie-avond met een geleide 16e
Karmapa-meditatie. We mediteren op het voormalige kazerne terrein in Blerick, waar we
onze eigen ruimte huren. Dit maakt het mogelijk dat we ook op andere momenten van de
week gezamelijk of individueel kunnen mediteren. Buiten onze hoofdmeditatie kan dit ook
een persoonlijke beoefening zijn.

Activiteiten
We hebben twee reisleraren ontvangen: Jeroen van Rongen en een weekend met Karol
Sleczek uit Polen, het is altijd een groot feest en vreugde als we samen de boeddhistische
leer kunnen verdiepen .
Het bezoek aan onze leraar, Lama Ole Nydahl in Kassel is inmiddels een vaste groeps
activiteit geworden, net als het bezoeken van andere centra waar lezingen worden
gehouden.
De film “Hannah: Buddhism’s untold Journey” in Düsseldorf en Maastricht hebben we ook
bezocht. Voor medehuurders en kennissen hebben wij twee introductie meditaties
georganiseerd.
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Dit jaar hebben we ook een beeld van de 16e Karmapa aangeschaft. Volgens de traditie is dit
beeld gevuld, de mantra rol avonden waren ook goede mogelijkheden om elkaar te leren
kennen. In november hebben we een beeldenvulweekend georganiseerd. Het was een
grote eer om dat te mogen
2017
2018
doen voor alle
Opbrengsten
2.673
4.100
geïntereseerde vrienden en
om te zien hoe Pamela
Huisvestingskosten & Algemene kosten
3.786
4.042
Brouwer werkt.
Gedoneerd landelijk
120
Lezingen en Evenementen
62
219
Rente en Bankkosten
71
78
Totale mutatie in reserves
1.296
388

Bezoekadres
Garnizoenweg 3
Gebouw 3A, Ruimte 2.19
5928 NA Venlo
+31636180616 (na 18.00 uur) +3184517146
venlo@diamantweg-boeddhisme.nl
www.diamantweg-boeddhisme.nl
IBAN: NL 08 INGB 00 00 71 04 72 o.v.v.: donatie
Giften aan het Centrum zijn aftrekbaar voor de inkomsten-belasting
(ANBI). / KVK: 41100768 / RSIN: 805347197
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Projecten en inzamelacties
De diverse Diamantweg groepen en centra in Nederland werken onder andere samen op het
gebied van inzamelingsacties, het organiseren van cursussen en retraites, vertalingen, het
uitgeven van boeken, het maken van websites en het gezamenlijk realiseren van de wens
voor een retraiteplek.
Als bijdrage aan het internationale
project ‘Europe Center’ is er een
landelijke
inzamelingsactie.
De
opbrengsten komen volledig ten goede
van het project.
Meer over dit project kan men vinden
op internet: www.europe-center.org.
Een ander project dat door de diverse
groepen wordt gedragen is het uitgeven van boeken.

The Europe Center

Opbrengsten

2017
929

2018
59.937

Algemene kosten/ web kosten
Lezingen / Evenementen/ Drukwerk
Rente en Bankkosten
Netto Opbrengsten

204
157
115
453

379
0
126
59.432

Gedoneerd aan EC / HH
Totale mutatie in algemene reserve

555
102

59.419
13
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Holland House
De wens
Al jaren bestaat er de wens een nationaal centrum te hebben waar we
samen kunnen komen en retraites kunnen houden. Een plek zonder
compromissen, een plek die eigendom wordt van de Nederlandse
Diamantweg-stichting. Het Holland House Project gaat deze wensen
verwerkelijken.
De motivatie
Er zijn drie redenen waarom een dergelijke plek positief is voor de Nederlandse sangha. Ten
eerste, kunnen we er onze beoefening verdiepen; ten tweede, kunnen we er onze
vriendschap verder ontwikkelen; ten derde, bouwen we het fundament voor de toekomst
van Diamantweg-boeddhisme in Nederland. In dat opzicht is het Holland House project een
doel op zich, omdat we elk van de drie doelen al bereiken met de campagne zelf.
Het project
Het Holland House is een campagne voor het creëren van betrokkenheid bij, en het
inzamelen van middelen en ideeën voor een ontmoetings- en retraiteplek. Eén van die
middelen is geld. We hebben een groot bedrag nodig voor het kopen van een plek. Kortom,
Holland House is een campagne voor het realiseren van een volwaardige ontmoetingsplek
van, voor en door ons. Waar de plek komt en hoe het eruit zal zien staat nog geheel open.

Lama Ole Nydahl told us to find two locations: one in the north and one within one hour travelling
from Amsterdam and Rotterdam.

Opbrengsten
Huisvestingskosten
Lezingen en
Evenementen
Rente en Bankkosten
Totale mutatie in
reserves

2017
155

2018
59.226

0

0

0

0

0

0

155

59.226

www.holland-house.org
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Boeddhabeelden vullen
Volgens de Tibetaans boeddhistische traditie wordt de binnenkant van een Boeddhabeeld
op een speciale manier gevuld met kostbare voorwerpen, en vervolgens gezegend door een
gekwalificeerde lama, waarmee het ultieme bewustzijn
van de boeddha wordt uitgenodigd om samen te
smelten met het beeld. Op deze manier worden
boeddha- beelden als een levend wezen dat zegen kan
geven. Het vullen van beelden is daarmee dus een zeer
zinvolle activiteit. Er wordt gezegd dat door het vullen
van beelden, we de oorzaak creëren om onszelf met
realisatie te ‘vullen’.

Het proces om een beeld te vullen, verbindt je aan de boeddha die het beeld
vertegenwoordigt. Er zitten grote voordelen voor lichaam,
spraak en geest aan het vullen van een beeld. Door het te
vullen, maken we lichaam, spraak en geest van de boeddha
compleet, doordat we bijdragen aan de transformatie van
hoe we het boeddha- beeld zien.
In november was er gelegenheid om mantra’s te rollenen
beelden te vullen. Dit vond plaats bij Boeddhistische groep
Venlo.

Vertalingen
Het vertaalteam heeft als taak het vertalen van meditatieteksten,
boeken van Lama Ole Nydahl en andere Dharmateksten van
Diamantweg. Het team werkt nauw samen met het internationale team
van ervaren Dharma-vertalers -die tevens altijd ervaren studenten van
lama Ole Nydahl zijn.
Daarnaast vertaalt het team brieven en andere documenten van
Karmapa Trinley Thaye Dorje, Lama Ole en andere belangrijke leraren
van de Karma Kagyu-linie.
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De 16e Karmapa

Boeken
Onze eigen uitgeverij, Stichting Uitgeverij Milarepa, verzorgt de
publicatie van boeken van onze boeddhistische linie. Boeken worden
zowel traditioneel op papier als digitaal verspreid. De afgelopen jaren
hebben wij ons met name gericht op het onderbrengen van deze
activiteiten in een stichting. Voorheen was dit een privé-initiatief. Er
heeft veel tijd gezeten in het − op Lama Ole’s verzoek − juridisch
overbrengen van de vertaal- en distributie-rechten
van de verschillende boeken naar de Duitse stichting. In deze stichting
(Buddhismus Stiftung Diamantweg der Karma Kagyü Linie) zijn de
wereldwijde rechten van de vertalingen en distributie van door Lama Ole
geschreven boeken ondergebracht.

‘Hoe de Dingen Zijn’ in the iBooks-store

Begin 2014 heeft de Duitse stichting het contract getekend waarmee alle publicatie- en
vertaalrechten aan hen zijn overgedragen. Het distributie-recht van de boeken in de
Nederlandse taal is gegund aan Stichting Uitgeverij Milarepa.
In 2014 zijn boeken ‘Hoe de Dingen zijn’ en ‘Boeddha en de liefde’, beide van Ole Nydahl, als
e-book verschenen. De e-books zijn te koop in de iBooks-store van Apple, Bol.com en
Kobobooks.com.

Website en Design
Er is een flink aantal websites neergezet door het web-team. Zo zijn er websites gemaakt
voor: Holland-House en de nationale website is in zijn geheel aangepast.
www.diamantweg-boeddhisme.nl.
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In 2018 is de nationale website geheel vernieuwd. Vanaf 2014 is de inhoud (content)
verbeterd en aangevuld.

Financiën
Het financiële team bestaat uit de penningmeester van de stichting en de penningmeesters
van de diverse groepen en centra in Nederland. Het team verzorgt het jaarverslag en draagt
zorg voor een juiste financiële verantwoording. Er wordt erop toegezien dat de administratie
juist, volledig en zorg-vuldig plaatsvindt en dat de gepresenteerde cijfers een representatief
beeld van de werkelijkheid geven.
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