
Beleidsplan Stichting Buddho 2019-2024 

Postadres 

Engweg 53 

3972 JD Driebergen 

Telefoon: 06-12508401 

Email: stichtingbuddho@gmail.com 

Stichting Buddho is opgericht op 13 juni 2019 te Oudewater. Overeenkomstig de oprichtingsstatuten 

is het doel van de Stichting:  

De Stichting Buddho wil in het bijzonder: de maatschappij voorzien in de behoefte voor persoonlijke 

bezinning, zingeving, ontwikkeling van mededogen en innerlijke spirituele ontwikkeling; mensen 

doceren en inspireren om een ethisch en aandachtig leven te leiden door middel van een leefwijze in 

overeenstemming met de leer van de Boeddha (uit de statuten). De Stichting Buddho heeft geen 

winstoogmerk. 

 

De Stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door: 

1. Met regelmaat meditatieretraites te organiseren. 

2. Maandelijkse meditatiebijeenkomsten te organiseren. 

3. Middels persoonlijke begeleiding deelnemers aan te sporen tot een dagelijkse meditatiepraktijk 

en integratie van meditatie in het dagelijks beroeps- en gezinsleven.  

4. Het om de 2 maanden organiseren van een introductiebijeenkomst, waarbij nieuwe 

geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het boeddhistische gedachtegoed en de 

concentratiemethode die de Stichting Buddho hanteert en voorstaat. 

5. Het faciliteren van ruimte voor de bovenstaande activiteiten door huur dan wel aankoop van 

geschikte locaties.  

6. Het beheren van een website waarop informatie over de meditatiemethode en boeddhistische 

filosofie te vinden is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Via de website wordt iedereen in 

de gelegenheid gesteld contact op te nemen voor meer informatie, kennismaking, beoefening of 

gesprekken over zingeving;  

7. Het streven naar het verwerven van inkomsten enkel uit donaties, zonder vaste bijdrage, om ook 

minder draagkrachtigen toegang te bieden tot de meditatie en het boeddhistische 

gedachtegoed.  

Toelichting op de voornaamste activiteiten van de Stichting: 

1. Het organiseren van eigen, meerdaagse retraites, op dit moment in het retraitecentrum van 

Metta Vihara te Hengstdijk. Er worden in ieder geval twee retraites van één week per jaar 

georganiseerd.  Op dit moment is de maximale capaciteit die Metta Vihara biedt gelimiteerd tot 

12 personen, omdat elke deelnemer een eigen kamer moet hebben. Mocht er daartoe aanleiding 

zijn dan gaan we ook naar andere locaties kijken. De bedoeling is door te groeien naar meer 

retraites per jaar.  

2. Het organiseren van maandelijkse meditatiebijeenkomsten, van typisch een dagdeel. De 

maximale capaciteit van deze bijeenkomsten is op dit moment gesteld op 25 deelnemers 

vanwege de grootte van de huidige locatie, de Parklaankerk in Driebergen die we daarvoor 

huren. Mochten er op structurele basis meer dan 25 mensen willen deelnemen dan gaat het 

bestuur actief op zoek naar een andere locatie. 

https://buddho.nl/stichting/


3. Het begeleiden van de mensen die de buddho-meditatie beoefenen. Deze begeleiding bestaat uit 

persoonlijke gesprekken waarin alles rondom de meditatie aan de orde komt. Vaak gaat het dan 

ook erover hoe iemand in het leven staat en wat hem/haar bijvoorbeeld verhindert om de 

dagelijkse meditatiebeoefeningen te (blijven) doen. 

4. Het regelmatig organiseren van introductiebijeenkomsten om nieuwe mensen de gelegenheid te 

geven bekend te worden met de buddho-meditatie. Als iemand na een introductiebijeenkomst 

besluit om met de meditatie te beginnen krijgt hij/zij intensieve begeleiding gedurende de eerste 

6 weken. De introductiebijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. 

Mocht er vanwege extra toeloop daarvoor aanleiding zijn dan zal de frequentie van de 

introductiebijeenkomsten opgeschroefd worden. Daarnaast gaan we dan ook een locatie huren 

voor het geven van de introductiebijeenkomsten. 

5. De Stichting heeft een eigen website waarop alle informatie over doelstelling, activiteiten, 

werkzaamheden en planning is terug te vinden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat ook 

communicatie over deelname etc. zoveel mogelijk via de digitale weg plaatsvindt. De website 

wordt zeer regelmatig geactualiseerd. Zie https://www.buddho.nl. 

Elke keer als er nieuwe stukken op de site gezet worden, wordt een elektronische nieuwsbrief 

uitgegeven waarin zowel informatie wordt gegeven over de activiteiten van de Sangha (groep 

van actieve beoefenaars) als ook de nieuwe stukken staan. 

6. De Stichting heeft nauwe banden met het klooster Wat Chom Kham in Noord-Thailand. Ahba, de 

abt van dat klooster staat aan het hoofd van ons meditatiesysteem, en buddho-meditatie wordt 

in zijn klooster onderwezen. Stichting Buddho wil deze meditatievorm ook ondersteunen via het 

klooster, in lijn met doelstelling 3 van de statuten van de Stichting. De komende jaren willen we 

dit op minimaal 2 manieren doen. Ten eerste is het streven van het bestuur om Ahba uit te 

nodigen om in de komende jaren naar Nederland te komen. Ten tweede wil de Stichting een 

gedeelte van de donaties die de Stichting binnen krijgt ten gunste te laten vallen aan het 

klooster. De website faciliteert het geven van donaties (dāna). 

 

Bestuurders met hun functie 

De heer H.Y. Schreuder, voorzitter 

De heer W.B. Doorn,  secretaris, tevens vervangend voorzitter 

De heer R.J. van Giels, bestuurslid 

De heer M.F.L.  le Comte, penningmeester 

 

Beloningsbeleid 

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding. Incidenteel wordt 

reiskostenvergoeding uitbetaald. Hun bijdrage is geheel op vrijwillige basis. De Stichting heeft geen 

werknemers in dienst. 

 

Inkomsten 

De inkomsten van de Stichting komen voort uit: 

1. De donaties (dāna) die de mensen aan de Stichting Buddho geven.  

2. Bijdragen die retraitegangers geven voor eigen retraites. Het is de bedoeling dat deze donaties 

de kosten dekken voor voeding en huisvesting, maar indachtig het principe van dāna (donaties) 

is het aan elk individu zelf om de hoogte daarvan te bepalen. De leiding, het onderricht en 

praktisch werk wordt kosteloos gegeven en gedaan. 

 

Beheer van het vermogen 

De Stichting Buddho heeft haar betaalverkeer bij de Triodos Bank ondergebracht. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van het vermogen. Zij komt minimaal 1x per jaar 

bijeen. Omdat de penningmeester registercontroller is hebben we op dit moment geen onafhankelijk 

financieel adviseur nodig. De Stichting Buddho bewaakt de middelen op basis van een jaarlijkse 

begroting.  



 

 

Besteding van het vermogen 

De besteding van het vermogen is uitsluitend gericht op de doelstellingen van de Stichting. De 

bestemming van een eventueel positief liquiditeitssaldo is rechtstreeks voor de doelstelling van de 

Stichting, namelijk het uitdragen van het boeddhisme met het bieden van retraites, 

introductiebijeenkomsten en workshops. 

Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling van de Stichting om met de middelen die binnenkomen te 

streven naar een eigen ruimte waar activiteiten kunnen worden georganiseerd.  

 

Beheren van de verkregen inkomsten 

De Stichting zal een deugdelijke financiële administratie voeren. Alle financiële mutaties en 

transacties worden elektronisch verwerkt via NL19 TRIO 0379 7248 20. Er is geen fysieke kas. Op 

deze wijze zal de Stichting te allen tijde openheid van zaken kunnen geven van rechten en 

verplichtingen van de Stichting. Geld dat langere tijd in beheer zal zijn (zoals in het kader van een 

eigen ruimte op termijn) kan op een spaarrekening gestald worden. De Stichting zal geen andere 

vormen van vermogensbeheer (zoals beleggen) ondernemen. 

 

Mogelijke ontbinding van de Stichting en de financiële gevolgen 

De Stichting is opgericht om evenwichtig en langdurig te functioneren. Het zou om wat voor reden 

dan ook theoretisch mogelijk zijn dat de Stichting moet worden ontbonden. In de statuten van de 

Stichting is uitdrukkelijk geregeld dat het batige saldo na vereffening wordt besteed aan een 

algemeen nuttig doel, zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de Stichting. De overgebleven 

tegoeden zullen worden overgedragen aan een stichting die vergelijkbare activiteiten en 

werkzaamheden ontplooit als hierboven vermeld.  

 

NB: Mochten er naar aanleiding van dit beleidsplan nog vragen rijzen in verband met de toekenning 

van de ANBI-status dan is het bestuur graag bereid deze te geven. Het is de bedoeling de ANBI-status 

met terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum van 13 juni 2019 in te laten gaan. 
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