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Algemene gegevens instelling
Naam

Diamantweg Boeddhisme Nederland van de Karma Kagyu Linie

Nummer Kamer van
Koophandel

7 7 0 2 3 4 7 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Weerdsingel W.Z. 33-A

Telefoonnummer

0 6 4 7 5 7 0 1 1 1

E-mailadres

bestuur@diamantweg-boeddhisme.nl

Website (*)

www.diamantweg-boeddhisme.nl

RSIN (**)

8 6 0 8 7 5 6 2 3

Naam landelijke
Diamantweg Boeddhisme is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN)
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

0
5 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Diamantweg Boeddhisme is een religieuze instelling. Op verzoek kunnen wij u
informeren wie de bestuurders zijn.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De beoefening en studie van Boeddha's leer en het behoud van het boeddhistisch
cultureel erfgoed.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.diamantweg-boeddhisme.nl/wp-content/uploads/2020/05/BeleidsplanVereniging-Diamantweg-Boeddhisme-Nederland-van-de-Karma-Kagyu-Linie.pdf

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Bestuurders mogen gemaakte kosten in rekening brengen, maar genieten geen salaris
of beloning voor hun werkzaamheden. (artikel 19, lid 5):
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.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Als gevolg van de Corona-crises heeft een deel van de meditatie activiteiten in 2021
online plaatsgevonden. Op de momenten dat het mogelijk was zijn er op beperkte
schaal fysieke meditatie bijeenkomsten geweest in een aantal van de centra, met
inachtneming van de Corona maatregelen in deze centra. Lezingen, introducties en
reguliere meditatie bijeenkomsten in de centra worden aangekondigd via de activiteiten
kalender op de website en zijn toegankelijk voor alle geinteresseerden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Ook zijn er in 2021 een aantal bijeenkomsten in een aantal centra geweest rond het
vullen van boeddha beelden.
In oktober 2021 is er ook weer een nationale centermeeting geweest, met als thema
het Holland-House project voor het realiseren van een eigen meditatiecentrum in
Nederland.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

€

0

Bijdragen kerkleden

€

36.732

€

€

32.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

38.992

€

0

Totaal baten

€

€

32.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

5.000

€

1.500

75.724

€

1.500

€

0

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

3.058

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

365

€

€

2.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

19.273

€

€

21.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

1.891

€

€

2.000

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

898

€

1.000

Totaal lasten

€

25.485

€

31.000

Lasten

+

+

71

€

948

€

1.019

+
Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

50.239

+
+

€

481

€

1.000

De lasten van Diamantweg Boeddhisme bestaan voornamelijk uit huur van meditatie
ruimtes (centra) in 8 plaatsen in Nederland.
Het resultaat in 2021 vormt de financiele reserve van de vereniging aan het eind van
het boekjaar, welke noodzakelijk is voor de solvabiliteit. Voor 2022 wordt een beperkt
positief resultaat begroot, wat zal worden toegevoegd aan de reserve.

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

+
+

De baten in 2021 bestonden hoofdzakelijk uit bijdragen van leden en donateurs.
Diamantweg Boeddhisme ontving geen subsidies. Wel ontving de vereniging in 2021
donaties en de liquidatiesaldi van de in 2021 opgeheven Diamantweg stichtingen; allen
met dezelfde doelstelling en ook de ANBI status. De verwachting is dat de baten in
2022 hoffdzakelijk zullen bestaan uit contributies en donaties.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

+

