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Stichting Friends of Nalanda Nederland
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CONTACTGEGEVENS
H.Z. van der Pol
Filips van Bougordiëstraat 5
2405 ZM Alphen aan den Rijn
Tel:

0172 49 50 25

Email: hzvdp@lijbrandt.nl
Email adres ANBI informatie:
http://www.nalanda-monastery.eu/support-us/friends-of-nalanda/fon-netherlands
DOELSTELLING
Het steunen van het Internationaal Tibetaans Boeddhistisch Klooster “Nalanda”, gevestigd te:
Rouzegas, 91500, Labastide St. Georges, Frankrijk en het steunen van de monniken en
lekenstudenten die in of via Nalanda het boeddhisme bestuderen, vooral door een bijdrage te
leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het klooster. Het in Nederland propageren
van – met name – het internationale aspect, het werk en de doelstellingen van het klooster.
ACTUEEL BELEIDSPLAN
Meerjarig beleidsplan “Stichting Friends of Nalanda- Nederland” 2011-2015
Dit meerjarig beleidsplan heeft ten doel inzicht te geven in de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd ter nastreving van de doelstelling conform art. 9.6 van de statuten. Het bevat na de
uitleg, waarom de stichting is opgericht, de volgende punten:
1. het werk dat wordt verricht
2. de wijze waarop gelden worden geworven
3. vermogensbeheer
4. besteding van het vermogen
Introductie
Uitgaande van het huidige wereldbeeld, kunnen we vaststellen dat:
we leven in een snelle tijd waar voorlopig geen eind aan zal komen. Alles is vluchtig.
In het Westen is het christendom tanende; steeds meer mensen laten zich uitschrijven. De sturende,
achterliggende universele gedachten van deze religie worden hierdoor echter maar al te vaak als het
kind met het badwater weggespoeld met als gevolg dat moraal en ethiek sterk afnemen. Veel mensen steken geen energie meer in hun geloof of levensovertuiging en kijken vanwege gemakzucht of
gebrek aan interesse ook niet verder. Na gedane arbeid zoekt men heil in TV en sportschool.

De wereld wordt steeds kleiner en het feit dat alles met alles verbonden is wordt steeds duidelijker
zichtbaar. Internet en mobiele telefoons etc. zijn hierin een belangrijke factor. Wereldwijd vinden
volksverhuizingen plaats. De hieruit ontstane gevolgen zorgen voor nog meer onzekerheid, angst
voor verandering en verwarring onder veel bevolkingsgroepen.
Gevolgen Boeddhisme in het westen betekent: werken aan de oorzakelijke kant, in plaats van gevolgbestrijding. Veranderen oorzaak = veranderen gevolg!
Sinds de 70er jaren groeit het Boeddhisme in het westen, na een eerdere start in de USA.
Wanneer het Boeddhistisch gedachtengoed in het westen meer invloed krijgt en meer in de praktijk
wordt gebracht zal dit ongetwijfeld wereldwijd positieve gevolgen hebben voor mens en maatschappij: er ontstaat meer verdraagzaamheid, meer saamhorigheid en meer respect voor alle leven en ook
voor andere religies en anders denkenden.
Dit vereist toelichting. Binnen het Boeddhisme wordt de verantwoordelijkheid voor je denken en
handelen bij jezelf gelegd. Zo zal vanwege het respect voor alle leven beduidend minder vlees worden geconsumeerd (boeddhisten zijn meestal vegetariërs). Het positieve gevolg zal zijn dat er geen
“3 aardes” nodig zijn om de mensheid in de toekomst te voeden. Nog een belangrijk punt is dat veel
van de bestaande NGO ‘s, zoals Amnesty, Greenpeace, e.d., op termijn in aantal zullen afnemen omdat zij aan de gevolgzijde werken (symptoombestrijding).
Naast boeddhistische centra zijn de kloosters onontbeerlijk. De functie van een klooster is beduidend
anders. Het zijn de pijlers, de grondvesten en behouders van het Boeddhisme in zijn meest pure
vorm zonder fanatiek te zijn. Vooral het Mahayana Boeddhisme streeft naar harmonie en verlichting
van alle wezens, door jezelf te verbeteren ten dienste van allen.
Nalanda
Nalanda is voor zover bekend op dit ogenblik het enige huidige Tibetaans Boeddhistische (Gelug)Klooster in het westen. In de praktijk blijkt het ook een Internationaal verbindings en ontmoetingscentrum te zijn. Mensen van over de hele wereld met affiniteit tot het Boeddhisme komen er
naartoe, blijven enige tijd en gaan weer, of blijven, gaan studeren, worden vrijwilliger of worden
monnik. De invloed van Nalanda bestrijkt dus de hele wereld.
Er wordt aan gewerkt om in nabije toekomst een Universiteit status te verkrijgen.
Nalanda groeit: er verblijven steeds meer monniken en studenten. Op dit moment is het aantal monniken tussen de 30 en 40 en een min of meer evenredig aantal studenten en vrijwilligers.
Een nieuw gebouw is gereed, maar al weer te klein. Er staat al weer (ten tijde van dit schrijven 16 juli
2011) een nieuw gebouw op stapel. Er wordt aan gewerkt om het dit jaar te realiseren. Hoge boeddhistische lama’s hebben veel vertrouwen in de toekomst van Nalanda.
Nalanda is een bron van praktijkgerichte wereldidealisten, ongeacht geloof, cultuur of kleur.
Mogelijkheden die door Nalanda worden geboden
-Studie van het Mahayana Boeddhisme en het praktiseren ervan in het klooster
-Gevorderde monniken geven bij vraag, buiten het klooster les
-Men leert intensief met andere culturen omgaan, waar zij ook ter wereld vandaan komen
-Retraite en rustpunt tot contempleren en zelfreflectie
-Hulp bij verslavingen en tijdelijke psychische disharmonie
Het is bewezen dat dit vaak beter werkt dan opname in een therapeutisch tehuis. Belangrijk pluspunt
daarbij is, dat men geen etiket krijgt opgeplakt van “opgenomen te zijn geweest”.
Feiten:
-Op dit ogenblik loopt er een 5 jarig studieprogramma, wat in 2012 afloopt, met de volgende studieonderwerpen:
1. STAGES OF THE PATH TO ENLIGHTENMENT
2. HEART SUTRA
3. MAHAYANA MIND TRAINING
4. ENGAGING IN THE BODHISATTVA DEEDS
5. MIND AND COGNITION
6. TENETS
7. ORNAMENT OF CLEAR REALIZATIONS (FOURTH CHAPTER)

8. SUBLIME CONTINUUM OF THE MAHAYANA – FIRST CHAPTER: The Tathâgata Essence
9. GROUNDS AND PATHS OF SECRET MANTRA
10. SEVENTY TOPICS 11. THE THREE BASIC BODIES: DEATH, INTERMEDIATE STATE & REBIRTH
12. HIGHEST YOGA TANTRA (Yamantaka)
Daarna wordt gestart met een nog langere studie (7 jaar) en praktiseren ervan.
Nalanda heeft de afgelopen jaren alleen al wat Nederlanders betreft effectief hulp geboden bij: alcoholverslaving, -depressies en zelfmoordneigingen, -burn-out s, -drugsverslaving
-verwarring en slapeloosheid na een ernstig auto ongeluk.
Dit betreft geen grote aantallen, want dat zou de stabiliteit en harmonie teveel aantasten, maar er
zijn altijd wel een of meer mensen aanwezig waarop bovenstaande van toepassing is.
Het is niet ongebruikelijk dat monniken, of ook vrijwilligers na een aantal jaren de maatschappij weer
in gaan. Zij zijn er dankzij hun ervaring in het klooster zeker niet slechter op geworden en kunnen op
hun gebied in de praktijk brengen wat is geleerd en ervaren.
Reden oprichting “Stichting Friends of Nalanda-Nederland”
Eerder genoemde mogelijkheden en feiten zijn redenen Nalanda te steunen. Men is grotendeels
afhankelijk van donaties, wat vaak financiële problemen geeft, vooral ook, omdat mensen met weinig geld de toegang niet wordt geweigerd. Reden waarom een stichting dient te worden opgericht is
om in Nederland het werk van Nalanda op diverse wijzen te promoten en om regelmatige inkomsten
te genereren, zodat zij hun werk kunnen voortzetten zonder zich al teveel te hoeven bekommeren
om de financiën. Het is, naast het internationale aspect, ook een Nederlandse aangelegenheid want
er zijn regelmatig veel Nederlanders in het klooster te vinden.
Het werk dat de stichting verricht
a. Contacten onderhouden en leggen tussen Nalanda en Nederlandse belangstellenden en donateurs
b. Het creëren van draagvlak in de (Nederlandse) maatschappij voor de universele ideeën van het
Mahayana (Gelug) Boeddhisme, waaronder compassie voor al wat leeft.
c. Het onderzoeken en uitwerken van mogelijkheden
d. Verankering in de samenleving
e. PR uitwerken
f. Mogelijkheden tot samenwerking met boeddhistische en aanverwante organisaties onderzoeken
g. Aandacht voor individuele sponsoring van monniken door donateurs
h. Doelstelling nastreven om komende jaren in Nederland 1000 donateurs te werven, die achter de
ideeën staan en door hun bijdrage meewerken aan de financiële stabiliteit van Nalanda. Motivatie is
hierbij een belangrijk punt.
De wijze waarop gelden worden geworven
- het genereren van gelden om monniken, en leken studenten de gelegenheid te geven in de Gelugtraditie te kunnen studeren, leven en werken. Het werven van donateurs door bekendheid te geven
aan de mogelijkheden die Nalanda biedt;
- het (doen) organiseren van bijeenkomsten en activiteiten waarin de Tibetaans Boeddhistische levensfilosofie kan worden gepresenteerd;
- een netwerk te bieden en service te verlenen aan mensen die Nalanda hebben bezocht;
- informatie betreffende het Klooster te vertalen in het Nederlands en op diverse wijzen te verspreiden (bijvoorbeeld de inhoud van de leringen en de mogelijkheden die het klooster biedt);
- het (doen) organiseren van bijeenkomsten voor en rondom dit netwerk en participeren in activiteiten van anderen (zoals forums, en dergelijke, voor zover samenhangend met het doel van de stichting);
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, bevorderlijk en/of gewenst zijn.

Vermogensbeheer
Er wordt een werkkapitaal van maximaal €500 aangehouden wat benodigd is ter bestrijding van de
jaarlijkse onkosten.
Besteding van het vermogen
Het vrij besteedbare vermogen zal zoveel mogelijk in herkenbare projecten geïnvesteerd worden.
Hiertoe wordt regelmatig overlegd met de adviseur van Nalanda.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester.
De functie van voorzitter en secretaris worden uitgevoerd door H.Z. van der Pol te
Alphen aan den Rijn en de functie van penningmeester door J.W.A. Prins te Klarenbeek.
Verder zijn er nog 4 bestuursleden zonder functie.
Simon de Boer (Losang Tendar, monnik in het klooster in Frankrijk); N.A. Hofstra Rotterdam;
K. Hooijmaaijers Zutphen; J. Alewijnse Leiden

BELONINGSBELEID
In de statuten staat in art. 4.6 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden.
De bestuursleden ontvangen geen beloning en krijgen ook geen onkostenvergoeding voor gemaakte
kosten.
VERSLAG
Wij als Stichting besluiten in nauw overleg met LosangTendar, monnik in Nalanda en
medebestuurslid, om middels giften optredende tekorten helpen weg te werken.
FINANCIËLE HUISHOUDING

RESULTATENREKENING 2012
FRIENDS OF NALANDA NEDERLAND
inkomsten

1 jan 2012

Rente
Spaarrekening

uitgaven

€ 1,64

Kosten bankieren

8 feb 2012 Wegenbelasting Bus Nalanda

€ 63,01
€ 467,10

14 mar
2012

Kamer van Koophandel

9 juli 2012 Heetwaterboiler

Ontvangen Giften

€ 24,08
€ 687,82

8 okt 2012 Isolatie Gompa en 13 kamers in
Tempel

€ 2.500,00

€ 8.540,50 8 okt 2012 Bijdrage Franse belasting dienst

€ 1.000,00

29 nov
2012

Provisie buitenlandse gift

€ 10,00

3 dec 2012 Dharma wiel en herten

€ 1.500,00

31 dec
2012

€ 2.290,13

Toename spaarrekening

€ 8.542,14

€ 8.542,14

BALANS 2012
FRIENDS OF NALANDA NEDERLAND
1 jan 2012 Saldo Bank

€ 1.586,52 31 dec
2012

Nog te betalen bankkosten

€ 30,39

31 dec
2012

€ 2.290,13 31 dec
2012

Reserve 31 december 2012

€ 3.846,26

Toename
spaarrekening

€ 3.876,65

€ 3.876,65

BEGROTING 2013

1 jan 2013 Reserve 31
december 2012

€ 3.846,26

Kosten
Reserve kapitaal

Te verwachten
Giften

€ 5.153,74

Maximaal te schenken
31 dec
2013

Als maximale bedrag wordt
geschonken is het Saldo

€ 100,00
€ 1.000,00
€ 7.900,00

€ 0,00
€ 9.000,00

€ 9.000,00

