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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Buddhavihara.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in
de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.h.k.v. de ANBI
regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt daarbij
dan telkens een jaar opgeschoven.
Het bestuur van de Stichting Buddhavihara.
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Profiel van de stichting Buddhavihara:
Het Boeddhisme is een religie die in ca. 513 voor Christus in het noorden van India
werd gesticht door Gotama Boeddha. Het heeft zich geleidelijk over andere delen
van Azië uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en
sociale ontwikkeling van de Oosterse wereld. Tegenwoordig telt het Boeddhisme
ongeveer 415 miljoen aanhangers, hiervan een snel groeiend aantal in de Westerse
wereld. Het Boeddhisme is met 250.000 officiële Boeddhisten de derde religie in
Nederland. Het Boeddhisme heeft een vreedzame invloed op de maatschappij. In
boeddhistische culturen zijn deugden als het streven naar vriendelijkheid,
compassie, harmonie, kalmte en acceptatie duidelijk aanwezig.
De stichting Buddhavihara is in 1985 opgericht door Eerwaarde Mettavihari welke
grondlegger is van het Theravada boeddhisme in Nederland en de eerste abt van een
Theravada boeddhistische Tempel. Na het heengaan van Eerwaarde Mettavihari in
2007 is in de door hem opgerichte Tempel te Landsmeer Eerwaarde Pramaha
Chamreon de nieuwe abt.

De stichting Buddhavihara heeft ten doel:
Het doel van de stichting Buddhavihara is de leer van de Boeddha te propageren en
het uitdragen van het thaise culturele erfgoed bij een toenemend aantal westerse
Boeddhisten en de thaise gemeenschap in Nederland.
Een aantal van de aanwezige monniken verzorgen de activiteiten in de Tempel.
Er wordt onderwijs gegeven over het Boeddhisme in geestelijke eenheid voor alle
Boeddhisten. Zo is er een college Theorie van het Boeddhisme en en zijn er
Vipassana meditatie-oefeningen, daarnaast wordt ook specifiek onderwijs gegeven
over de Theravada stroming. Colleges en lezingen worden gedurende de hele week
en ook in het weekend in de Tempel en op andere geschikte locaties gehouden.
Tevens geeft de Tempel profijtloos hulp of bemiddeling aan mensen met fysieke of
mentale problemen. Boeddhistische feestdagen en de Thaise festivals worden op
overeenkomstige wijze ingeleid. Sommige van deze festivals worden in
samenwerking met de Thaise ambassade georganiseerd.
September 2014 heeft de Tempel een nieuw onderkomen aangekocht in Purmerend
welke voldoet aan de voorwaarden die waren gesteld voor een nieuw pand, om het
gebouw geschikt te maken voor alle activiteiten en om het de uitstraling te geven
van een Tempel dient het nodige te worden verbouwd, hiervoor wordt vermogen
gereserveerd.

Afwezigheid winstoogmerk

De instelling heeft geen winstoogmerk. De instelling streeft niet naar winst omwille
van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten
behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Voorts laat de
instelling incidentele overschotten direct ten goede komen overeenkomstig de
doelstelling, dan wel voegt zij haar niet-uitgegeven opbrengsten toe aan de reserves
(zoals beschreven in de paragraaf Beheer van het vermogen).
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Werving van gelden:
- De stichting is in z’n geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donaties;
- Het financiële beleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat de stichting
Buddhavihara niet actief belegt. Mochten reserves ontstaan, dan worden die in de
vorm van banktegoeden aangehouden.

Beheer van het vermogen:
- Statutair is vastgelegd dat besluiten bij meerderheid dienen te worden genomen
(Artikel 10 van de statuten). Er kan geen situatie ontstaan dat een bestuurslid
doorslaggevende zeggenschap kan hebben over het vermogen van de stichting;
- De bestuurders en vrijwilligers van Buddhavihara genieten geen beloning of
vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding
voor gemaakte onkosten is wel mogelijk;
- De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben gedaan;
- De stichting ontvangt rente van de spaarrekening welke is geopend om vermogen
op te bouwen voor het realiseren van het doel om een nieuwe tempel te verkrijgen;
- Van alle inkomsten en uitgaven van de stichting wordt een administratie
bijgehouden;
- Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte
doelen en zo min mogelijk vertraging). Veelal worden de kosten van reizen etc. door
het bestuur voor eigen rekening genomen.

De besteding van het vermogen van de instelling:
- Besteding van het vermogen zal te allen tijde ten behoeve van de doelstelling zijn;
- De stichting heeft momenteel de abt in loondienst als gevolg van voorwaarden
gesteld door de IND (arbeidscontract) i.v.m. meerjarig verblijfsvergunning;
- Het belang van het vermogen dient het beleid om het Boeddhisme en het
uitdragen van het culturele erfgoed;
-Donateurs ondersteunen de stichting financieel door eenmalige of periodieke
bijdragen. Indien een project is afgerond en er een overschot is behoudt de stichting
het recht dit te besteden aan een volgend project;
- Er wordt vermogen gereserveerd ten behoeve van het doel een nieuwe Tempel te
realiseren.
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