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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.

Diamond Way
Buddhism
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, Trinley
Thaye Dorje.
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.

Diamond Way Buddhism is a lay
organization of the Karma Kagyu
lineage, which belongs to the one
of the four major schools of
Tibetan Buddhism. The meditation
methods used by Diamond Way
Buddhism—while all traditional—
are presented in a modern,
Western setting accessible to all.
Through our meditation centers
and courses worldwide, many
people are able to use and benefit
from Buddha’s timeless methods.
The highest of the three levels of
Buddha’s teachings is called
Vajrayana in Sanskrit, or Dorje
Thegpa in Tibetan, which
translates to “The Diamond Way”.
Of the various schools that teach
Vajrayana Buddhism, the Diamond
Way organization was founded by
Lama Ole Nydahl in order to
preserve and make available the
teachings of the Karma Kagyu,
especially in the West. His
Holiness the 16th Karmapa,
Ranjung Rigpe Dorje, asked Lama
Ole and his wife Hannah to carry
out this task and to teach
Buddhism and found centers in his
name.

Structuur
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 krijgen de beoefenaars de mogelijkheid om te leren en zich te
ontwikkelen. Al meer dan vijftien jaar is deze vorm van boeddhisme in Nederland
vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er meditatiegroepen en centra in Amsterdam,
Arnhem, Enschede, Leeuwarden, Groningen, Enschede, Rotterdam, Utrecht en
Venlo.
De meditatie groepen en centra zijn self-supporting. Dit betekent dat elke groep zijn
eigen budget verzorgt en zelf verantwoording draagt voor de opbrengsten en
uitgaven. De meeste groepen hebben of zijn een onderdeel van een stichting. Alle
stichtingen hebben de ANBI status: een Algemeen Nut
Beogende Instelling. Dit betekent dat de giften aan het
Centrum aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Structure

De indeling van de meditatiegroepen op deze pagina is
gebaseerd op waar de financiële verantwoording van die
groep wordt afgelegd.
Dit verslag is van Boeddhistisch Centrum Amsterdam.

The groups and centers operate
on a basis of friendship , idealism
and self-organization . In the
centers we meditate and exchange
experience and knowledge . This
gives practitioners the opportunity
to learn and develop. For over
fifteen years , this form of
Buddhism is represented in the
Netherlands . Meanwhile there are
meditation groups and centers in
Amsterdam, Arnhem, Enschede ,
Leeuwarden , Groningen,
Rotterdam, Utrecht and Venlo.
The meditation groups and centers
are self-supporting . This means
that each group has its own
budget and is responsible for
revenues and expenditures . All
groups have or are part of a
foundation with a ANBI status : a
public benefitial organization . This
means that donations to the
Center are deductible for income
tax purposes.
The structure of the meditation
groups on this page are based on
where the financial statements of
the group are made .
This report is for Buddhist Center
Amsterdam

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;
aan een ieder die belangstelling heeft gelegenheid te bieden tot het beoefenen
en bestuderen van die meditatie- en yogatechnieken en geneeskunst welke
worden onderwezen in het Tibetaans boeddhisme, met nadruk op de Karma
Kagyu Linie;
het bieden van de gelegenheid tot het bestuderen van (Tibetaans)
boeddhistische filosofie en wetenschap;
het integreren van boeddhistische tradities in de westerse samenleving, met
nadruk op de Tibetaanse Karma Kagyu tradities,
daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten,
welke met het vorenstaande direct of indirect enig
verband houden of die aan het doel 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.
Beleidsplan
Dit kunt u op onze website downloaden.
Activiteiten
Kijk op onze actuele activiteitenkalender op internet.

Buddhist Center Amsterdam
Westerdoksdijk 709a
1013BX Amsterdam
+31620924379
amsterdam@diamantweg-boeddhisme.nl
www.diamantweg-boeddhisme.nl
IBAN: NL 45 INGB 00 08 32 04 52 o.v.v.: donatie
Giften aan het Centrum zijn aftrekbaar voor de
inkomsten-belasting (ANBI). / KVK: 34111440 /

Amsterdam
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;
• Provide 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 to
those who are interested;
• Providing the opportunity to study
(Tibetan) Buddhist philosophy and
science;
• Integrating Buddhist traditions in
Western society, with emphasis on
the Tibetan Karma Kagyu
traditions,
including all acts and activities
which directly or indirectly hold any
connection with the foregoing or
that may be conducive to our
goals.
Board
We are a religious foundation, we
can inform you about the board
upon request. The board does not
receive any financial
compensation.

Nationale en
Internationale connecties
Wereldwijd zijn er meer dan 600 Diamantweg
Boeddhistische meditatiegroepen en centra opgericht door
Lama Ole Nydahl en onder de geestelijke leiding van de
17e Karmapa Trinley Thaye Dorje.
Diamantweg
Boeddhistische centra zijn vriendelijke plekken waar
mensen op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot
Boeddha’s tijdloze wijsheid, kunnen leren hoe te
mediteren en waar ervaring opgedaan en gedeeld wordt.

Er worden dagelijkse meditaties, cursussen, retraite
plekken, studie cursussen en lezingen door meer dan 300
internationale Boeddhistische leraren aangeboden.
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
gezamelijke retraites georganiseerd,
internationale Boeddhistische leraren
uitgenodigd en andere evenementen
zoals het schoonmaken en vullen van
Boeddha beelden georganiseerd.
Voor het uitgeven van de Diamantweg
Boeddhistische boeken is vanwege
btw verplichtingen een stichting
opgericht: Stichting Uitgeverij
Milarepa.
Internationaal werken wij samen in het Channel Project,
een samenwerking met Franse, Belgische en Engelse
Diamantweg Boeddhisten.
Ter ondersteuning van internationale projecten houden wij
ook inzamelacties voor bijvoorbeeld het Europa centrum,
het bouwen van Stupa’s of kopen van grond voor retraite
plekken

National and
International
co-operation
Worldwide there are more than
600 lay Diamond Way Buddhist
centers of the Karma Kagyu
Lineage, founded by Lama Ole
Nydahl, under the spiritual
guidance of H.H. 17th Karmapa
Trinley Thaye Dorje. The
Diamond Way Buddhist centers
are friendly places where people
get easy access to Buddha’s
timeless wisdom, learn how to
meditate and develop and share
experience. We offer daily
meditations, meditation courses,
retreat places, study courses and
lectures by more than 300
international lay Buddhist
teachers.
On a national level, we work
together in workgroups. For
example, we provide the
translations of Lama Ole's books
and diamondway meditation texts;
a national website, and financial
reporting. In addition, joint retreats
are organized, international
Buddhist teachers are invited and
other events such as the cleaning
and filling of Buddha statues are
organized. For the publishing of
Dutch translations of Diamondway
Buddhist books we founded a
publishing foundation for tax (vat)
purposes: Stichting Uitgeverij
Milarepa
Internationally, we work together
in the Channel Project, a
collaboration with French, Belgian
and English Diamond Way
Buddhists.
In support of international
projects, we hold fundraising
events, for example for the
European Center, building Stupa’s
or to buy land for retreat places.

Financieel jaaroverzicht 2019
Financieel verslag Amsterdam Financial Statement
2019
Opbrengsten

19.912

Revenue

Huisvestingskosten Centrum

15.412

Housing Costs Buddhist Centre

Lezingen en Evenementen

1.267

Lectures & Events

Algemene kosten

101

Overheads

Rente en Bankkosten

190

Bank & Interest

Netto Opbrengsten

2.941

donaties ANBI stichtingen

0

Totale mutatie in reserves

2.941

Net Revenue

Donations to Buddhist Objectives
Total mutations in capital

Financieel verslag Amsterdam Financial Statement
2019
Kas

100

Cash

Bank

10.415

Bank

overlopende activa

0

accrued assets

Borg Westerdoksdijk

4.500

Deposit Westerdoksdijk

Totaal

15.015

Total

Overlopende passiva

307

accrued liabilities

Borg Huurders

3.825

Deposit tenants

Eigen vermogen

7.942

equity capital

Totale mutatie in reserves

2.941

Total mutations in capital

Nieuw vermogen

10.883

New Equity Capital

Totaal

15.015

Total

