Vereniging Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie
Doelstellingen
Onze doelstellingen zijn vastgelegd in het verenigings-statuut.
• De vereniging heeft uitsluitend ten doel:
• De beoefening en studie van Boeddha's leer en het behoud van het
boeddhistisch cultureel erfgoed.
• De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
• het organiseren van meditaties, lezingen en andere religieuze activiteiten,
religieuze lessen op scholen en andere onderwijsinstellingen;
• het verzamelen, verwerken en verschaffen van toegang tot de boeddhistische
leer, onder meer in de vorm van documenten, audio- en video-opnamen,
websites en andere media;
• het organiseren van tentoonstellingen, cursussen en conferenties;
• het kopen, onderhouden en behouden van schilderijen, standbeelden, relikwieën
en andere voorwerpen die worden gebruikt in de boeddhistische praktijk;
• het kopen, ontwikkelen, renoveren en onderhouden van boeddhistische centra
onroerend goed dat wordt gebruikt voor het bestuderen en beoefenen van de
boeddhistische leer en voor residentiële doeleinden voor leken-boeddhistische
gemeenschappen evenals het ondersteunen van boeddhistische kloosters in
traditioneel boeddhistische landen;
• het publiceren en verspreiden van tijdschriften, boeken en andere publicaties die
verband houden met het boeddhisme;
• het organiseren en uitvoeren van artistieke en culturele activiteiten in verband
met boeddhisme;
• het creëren en ondersteunen van hospices die gebruik maken van de
boeddhistische leer in het stervensproces, evenals het bouwen en onderhouden
van boeddhistische begraafplaatsen;
• en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan 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 19 lid 5):
• Bestuurders mogen gemaakte kosten in rekening brengen, maar genieten geen
salaris of beloning voor hun werkzaamhede
Beleidsplan
Dit kunt u op onze website downloaden.
Activiteiten
Kijk op onze actuele activiteitenkalender op internet.
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