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Nalandabodhi Nederland (©)
Januari 2015, Sebo Ebbens
Jaarverslag Nalandabodhi Nederland
Hierbij stuur ik jullie een kort overzicht van de activiteiten van Nalandabodhi
Nederland van het afgelopen jaar 2014. Dit overzicht heb ik gemaakt om jullie te
informeren en omdat ANBI-instellingen zoals de onze, met ingang van 2017
verplicht zijn om hun gegevens openbaar te maken via een internetsite. Wij doen
het deze keer alleen voor onszelf (om te oefenen). Dan kunnen we het vanaf
2015 openbaar maken op internet. Hieronder de belangrijkste activiteiten en
gegevens van Nalandabodhi Nederland over 2014. Op-of aanmerkingen en
aanvullingen zijn van harte welkom. Het is overigens zonder meer toegestaan om
dit jaarverslag aan bijvoorbeeld huisgenoten te laten lezen als ze daarin
geïnteresseerd zijn. Het lijkt me niet zinvol het breed te verspreiden.
Het bestuur zal zich in februari over dit jaarverslag buigen. Wellicht is het ook
mogelijk dat op de sangha bijeenkomst half februari als sangha te doen.
De naam.
Nalandabodhi Nederland is opgericht als een kerkgenootschap. Het is een
kerkgenootschap geworden omdat dat in ons belastingstelsel het beste past.
Nalandabodhi Nederland is op 3 december 2010 opgericht door middel van een
notariële acte. Nalandabodhi Nederland is meteen daarna een erkende
studiegroep geworden in Nalandabodhi Internationaal dat onder leiding staat van
Dzogchen Ponlop Rinpoche.
Kamer van Koophandel.
Nalandabodhi Nederland is met ingang van de datum van oprichting
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51535564. De
vestigingsplaats is Amsterdam.
ANBI-instelling
Nalandabodhi Nederland is met ingang van de datum van oprichting ook erkend
als ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscale nummer
van Nalandabodhi Nederland is 8500 72 852.
Aantal leden en vrienden
Aan het eind van 2011 waren er 5 leden bij Nalandabodhi, aan het eind 2012 6
leden, aan het eind van 2013 9 leden (en 3 vrienden). Aan het eind van het jaar
2014 waren er 18 leden en 4 vrienden. Er is daarmee sprake van een geleidelijke
groei. De verwachting is dat de groei zal doorzetten, maar de verwachting is ook
dat de groep de eerste jaren waarschijnlijk redelijk klein zal blijven (25-30 leden).
De contactgegevens.
Het bestuur is te bereiken via nederland@nalandabodhi.org. De
bestuurssamenstelling: S. Ebbens, voorzitter en penningmeester, Martine Lans,
en Katja Paping, leden. Martine Lans vertegenwoordigt in het bestuur
Nalandabodhi Wageningen/Oost, en Katja Paping Nalandabodhi Rotterdam. Het
bestuur is in juni 2014 aangetreden.
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BUN
Nalandabodhi Nederland is op 22 november 2014 lid geworden van de
Boeddhistische Unie Nederland. De BUN is het overlegorgaan voor boeddhisten in
Nederland. De BUN is ook zendgemachtigde voor de BOS en verantwoordelijk
voor de opleiding van de boeddhistische geestelijke verzorgers in Nederland.
Martine Lans en Sebo Ebbens zijn namens Nalandabodhi Nederland
afgevaardigden naar de BUN.
Het beleidsplan en de doelstelling.
Het beleidsplan met bijbehorende doelstelling is kort samen te vatten met de
volgende zinnen uit de stichtingsakte.
Het presenteren, uitdragen en bevorderen van de leringen, beoefeningen en
trainingen in het Tibetaans Boeddhisme onder de leiding van De Dzogchen Ponlop
Rinpoche, binnen zijn organisatie Nalandabodhi International, gevestigd te Seattle,
3902 Woodland Park Ave. N, Seattle, WA 98103. Het kerkgenootschap tracht haar
doel te bereiken door:
1. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor geïnteresseerden en leden van
Nalandabodhi om zich in een groepscontext in die leringen, beoefeningen en
trainingen te bekwamen.
2. Het bieden van ondersteuning aan de deelnemers van programma’s en leden
van Nalandabodhi die ernaar streven om de aangeboden leringen,
beoefeningen en trainingen in hun dagelijkse leven te integreren.
3. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor leden van Nalandabodhi om
hun inzicht in en hun beoefening van het boeddhisme te verdiepen.
4. Het uitnodigen van leraren van Nalandabodhi International of verwante leraren
om programma’s te begeleiden; zomede het als bron dienen om leden naar
andere programma’s binnen Nalandabodhi International dan wel naar
specifieke leraren of elders te verwijzen.
5. Het regelmatig onderhouden van contact met Nalandabodhi International over
de programma’s van studie, beoefening en training.
6. Het verrichten van activiteiten die direct of indirect verband houden met het
hierboven omschrevene, zoals het uitgeven van voorlichtingsmateriaal, het
vertalen van teksten, het uitgeven van boekjes, het uitgeven van een tijdschrift,
het ontwikkelen en onderhouden van een website, het contact houden met
verwante boeddhistische instellingen of anderszins, het organiseren van
programma’s met verwante instellingen, en voorts door alle andere wettige
middelen.

Per jaar wordt dit vormgegeven in een jaarprogramma met open activiteiten en
in een aantal gevallen gesloten activiteiten. Voorbeelden van gesloten
activiteiten zijn bijeenkomsten met de leden van de sangha (die zijn gesloten
voor niet-leden), of programma’s die als voorwaarde hebben dat eerdere
programma’s zijn afgesloten. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle vervolgmodules op
het pad van studie, voor alle Vajrayana programma’s en voor programma’s die
daarop voorbereiden.
Het beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid bestaat eruit dat mensen die cursussen geven, reiskosten en
gemaakte onkosten vergoed (kunnen) krijgen. Ook reizen gemaakt ten behoeve
van Nalandabodhi Nederland worden vergoed. Verder zijn er geen beloningen.
Wel worden natuurlijk onkosten gemaakt voor Nalandabodhi Nederland, vergoed.
Voor mensen met weinig geld is er zowel korting mogelijk op de cursussen als op
de lidmaatschapsgelden.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2014.
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Nederland algemeen
- In juni 2014 is voor het eerst een volledige bestuur van Nalandabodhi
Nederland aangetreden. Zie boven.
- Er zijn vier sangha dagen georganiseerd voor de leden van Nalandabodhi
Nederland. Twee van de vier sangha dagen waren voor iedereen, twee
van de vier sangha dagen betroffen bijeenkomsten rond de sangha in
Rotterdam en een eerste bijeenkomst heeft in Arnhem plaats gevonden
met de leden rond Wageningen. De meeste leden hebben aan deze
dagen mee gedaan.
- Eén lid van Nalandabodhi Nederland heeft meegedaan aan de sangha
retreat in Seattle, USA in juni 2014; en één aan een Dzogchen retreat in
Asland, USA, in april 2014
- De drie meditatie-instructeurs (PI’s) hebben in augustus in Berlijn
meegedaan aan een 3-daagse PI-training, georganiseerd door
Nalandabodhi Europa. In het najaar is er nog een bijeenkomst geweest
voor de PI’s in Nederland.
- Er is in het najaar uitgebreid besteed aan een mogelijk bezoek van
Dzogchen Ponlop Rinpoche aan het eind van de zomer, 2015, aan
Nederland. Op dit moment is nog niet duidelijk of het bezoek zal plaats
vinden.
- In het najaar is er één studiedag georganiseerd als vervolg op het
tweejarig pad van studie. Deze dagen zijn alleen voor leden van
Nalandabodhi Nederland, die het pad van studie hebben afgerond. De
cursus wordt in 2015 vervolgd. Er deden aan de eerste studiedag 7
deelnemers mee.
- Er is in het najaar een cursus georganiseerd rond Dzogchen. Er hebben
drie dagen in 2014 plaats gevonden. De laatste dag vindt plaats in januari
2015. Er deden aan deze cursus 5 leden mee.
- Er is een groot aantal momenten geweest waarin mensen met elkaar
hebben overlegd over hun beoefening of met elkaar beoefend hebben. De
PI speelde in dat overleg vaak een rol.
- ..
Rotterdam
In het voorjaar is de cursus vervolgd over ‘Mind beyond Death’, een boek
van Dzogchen Ponlop over leven en sterven. In de studiegroep is
uitgebreid aandacht besteed aan wat we voor mogelijkheden hebben om
ons op ons sterven voor te bereiden en hoe dat de kwaliteit van ons leven
beïnvloedt. In het voorjaar zijn er 9 avonden aan deze cursus besteed (in
het najaar van 2013 drie avonden). Aan de avonden deden 16 mensen
mee.
Een aantal deelnemers aan de cursus heeft een eigen vervolgtraject
georganiseerd om nog een keer de belangrijkste onderwerpen door te
spreken.
In het voorjaar zijn er twee meditatiedagen georganiseerd en in het
najaar drie meditatiedagen. Bij deze dagen waren gemiddeld zes
deelnemers.
Het tweede jaar van het pad van studie is voor de zomer afgerond (de 2 e
keer dat deze cursus van twee jaar in Rotterdam werd aangeboden). Aan
de cursus deden tien deelnemers mee.
In het voorjaar zijn er vijf dagen georganiseerd rond het pad van
beoefening. Twee van de dagen gingen over ‘leegte’, drie over
geesttraining in mededogen. Aan beide cursussen deden gemiddeld
vijftien mensen mee.
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Er zijn in het najaar 8 donderdagavonden georganiseerd, waar mensen
vrij konden inlopen om te mediteren. Er waren 3-8 mensen aanwezig.
Er is een nieuw tweejarig pad van studie gestart na de zomer. Aan de
eerste module deden 9 deelnemers mee
...

Wageningen
De paden van studie en beoefening, aangeboden op Kenkon in
samenwerking met Kenkon, zijn vervolgd. De groep van het pad van
studie bestond uit een vaste groep van 19 deelnemers. De groep van het
pad van beoefening bestond uit een vaste groep van 20 deelnemers. Bij
de cursus over Lojong (de training van de geest in mededogen) zijn er vijf
nieuwe deelnemers bijgekomen. Er zijn in 2014 8 bijeenkomsten geweest
rond het pad van beoefening en 12 bijeenkomsten rond het pad van
studie. Een bijeenkomst nam een halve dag.
Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest om nieuwe deelnemers voor te
bereiden op het instappen bij de cursussen rond het pad van beoefening.
…
Financiën
Hieronder een beschrijving van de financiële situatie van Nalandabodhi
Nederland in 2014. De genoemde bedragen zijn afgerond.
Er is naast de geldstromen nog een redelijke voorraad modules en materiaal
aanwezig. De waarde daarvan is niet opgenomen omdat hierboven geen balans
is vermeld. Een groffe schatting is dat er voor ruim E 2000,- materiaal aanwezig
is.
Niet alle stortingen zijn opgenomen, met name niet als die direct zijn
doorgesluisd. Zo zijn er stortingen gedaan op het steunfonds, die meteen zijn
doorgesluisd naar belanghebbende zoals het doel van de giften, Nalandabodhi
Internationaal of Ponlop Rinpoche1.
Van alle uitgaven zijn bonnen bewaard.
De volgende inkomsten zijn verkregen:
E 5775,Inkomsten leden en vrienden Nederland
E 3873,Inkomsten programma’s Rotterdam
E 2974,Inkomsten programma’s Wageningen (50% van alle inkomsten
deelnemers)
E 1181,Inkomsten verkoop materialen studie en beoefening (alleen de
bedragen die direct als aanschaf materiaal te traceren zijn. Anders
zijn ze bij de inkomsten programma’s Wageningen of Rotterdam
terecht gekomen)
De totale inkomsten bedroegen daarmee: E 13.803,De volgende uitgaven zijn gedaan
E 2356,Reiskosten Sebo Ebbens2
E 3008,Kopieerkosten, verzendkosten, klein materiaal
E 2335,Kosten huur Djoj in Rotterdam, inclusief koffie/thee
E 2538,Bijdrage aan Nalandabodhi Internationaal
E 330,Kosten bank
1
2

Het zou goed zijn om het een keer over het steunfonds te hebben

Het is mogelijk reiskosten te declareren als iemand vol verantwoordelijk is voor een cursus of
activiteit. Zie boven bij het beloningsbeleid. Tot nu toe is het niet gebeurd.
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De totale uitgaven bedroegen daarmee: E 10.567,De netto inkomsten bedroegen daarmee ruim E 3.000,-3
Op de diverse rekeningen staat nu ruim E 18.000,- en er is
ongeveer voor E 2.000,- voorraad aan materialen aanwezig
Onze financiële situatie is daarmee meer dan gezond te noemen. Wellicht is het
tijd voor een eigen ruimte.
Namens het bestuur
Sebo Ebbens
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Dit resultaat is goed te noemen omdat bijvoorbeeld de meditatie avonden in Djoj in het najaar
gratis toegankelijk waren (experiment) en er op de meditatiedagen in het najaar maar een paar
mensen aanwezig waren. Die dagen waren daarmee niet kostendekkend. Ook de interne
studiedagen (de Dzogchen dagen en de extra studiedagen voor diegenen die het tweejarig pad van
beoefening hebben afgesloten) in het afgelopen najaar waren gratis. Vanwege de buffer die we
geleidelijk hebben opgebouwd, kunnen we in elk geval experimenten doen, zoals de gratis
meditatie avonden. Het is waardevol om met elkaar in gesprek te blijven over dit soort
onderwerpen.

