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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting “Wat Buddhapateep
Netherlands”.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de
stichting. Tevens geeft het plan inzicht in de verwerving, het beheer en de
besteding van de fondsen.
Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal jaarlijks
worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt daarbij telkens een jaar
opgeschoven.
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Doelstelling van de stichting
a. De stichting heeft als doel het onafhankelijk en buiten elke politieke
overtuiging en met uitsluiting van elk winstoogmerk op het boeddhistische,
culturele en sociale vlak:
1.

het boeddhisme in de Thaise Theravada traditie (dharma)
verspreiden en bevorderen en zijn gebruiken en ceremoniën in
Nederland mogelijk maken;

2.

een volwaardige Tempel (Wat), die voldoet aan de behoeften en
vereisten van de Thaise Theravada traditie en gebouwd is met
inachtname van de Thaise kunstzinnige en architectonische normen,
tot stand brengen en het beheer en onderhoud ervan verzekeren;

3.

een monnikengemeenschap (Sangha) in de Thaise traditie tot stand
brengen en uitbreiden en voorzien in hun huisvesting,
levensonderhoud en verzorging.

b. De Thaise cultuur en culturele waarden bevorderen en bewaren bij de
Thaise gemeenschap in Nederland, met een bijzondere nadruk op de kennis
van de Thaise taal en kunst.
c. Het sociale welzijn en de sociale integratie bevorderen bij de Thaise
gemeenschap in Nederland met een bijzondere nadruk op de kennis van de
Nederlandse Taal.
De stichting wil voornoemde doelstellingen verwezenlijken door:
a. Boeddhistische activiteiten
- boeddhistische festivals en ceremoniën
- meditatiesessies
- dhamma training en retraites
- opleiding en ordinatie novices
- educatieve en informatieve diensten
b. Culturele activiteiten
- educatieve projecten: Thaise en Nederlandse taal, dans, muziek, …
c. Sociale activiteiten
- solidariteit in de maatschappij en persoonlijke bijstand

De inkomsten van de stichting komen voornamelijk voort uit:

- donaties van de Thaise boeddhistische gemeenschap
- overige vrijwillige bijdragen
Het beheer van het vermogen van de stichting:

- statutair is vastgelegd dat besluiten bij meerderheid dienen worden
genomen (Artikel 4 par. 6)

- de bestuurders en vrijwilligers genieten geen beloning of vergoeding bij het
uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor
redelijke en aantoonbare kosten 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
De besteding van het vermogen van de stichting:

- de besteding van het vermogen zal te allen tijde ten behoeve van de
doelstelling van de stichting zijn

- donateurs ondersteunen de stichting financieel door eenmalige en/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

