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Van:
Friends of Nalanda Nederland
Secr.: F.v. Bourgondiëstraat 5
2405 ZM Alphen aan den Rijn
 0172-495025
 friends.nl@nalanda-monastery.eu

Aan:
Alle Vrienden van Nalanda

Uw brief

Kenmerk
2014-001 / NL-AB1

Datum
Januari 2014

Onderwerp
Nieuwe ANBI voorwaarden

Vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens
publiceren:











de naam van de instelling.
het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
het post- of bezoekadres van de instelling
een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
de hoofdlijnen van het beleidsplan
de functie van de bestuurders zoals die staan in de statuten
de namen van de bestuurders
het beloningsbeleid
een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
een financiële verantwoording

Al deze informatie vindt u hieronder weergegeven; eerst op hoofdlijnen, later gevolgd door
een volledige beschrijving. De financiële verantwoording is in zijn geheel terug te vinden in
de jaarverslagen op deze webpagina. Boeken zijn bij navraag door iedereen in te zien.
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Naam van de instelling: Stichting Friends of Nalanda Nederland
RSIN: 8507 50 246
Contactgegevens
H.Z. van der Pol
Filips van Bourgondiëstraat 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
Beleidsplan
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
Gelug-traditie 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);
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-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
Dhr. H.Z. van der Pol, voorzitter en secretaris
Dhr. J.W.A. Prins, vice-voorzitter en penningmeester
Dhr. S. de Boer (Losang Tendar), adviseur Nalanda
Mw. drs. N.A. Hofstra adviseur media en research
Dhr. J. Alewijnse, ICT en techniek
Mw. Hooijmaaijers, Liaison Maitreya Instituut
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.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie hiervoor de jaarverslagen op deze pagina.
Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is in zijn geheel opgenomen in de jaarverslagen.
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