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20 juli 2013  

Dit beleidsplan bevat de doelstellingen en activiteiten van Stichting Dhammadipa voor het jaar 2013. 
Binnen het beleidsplan is onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke en de ondersteunende 
activiteiten:  

 A. Beoefening en bestudering van de Dhamma   

 B. Bedrijfsvoering.  

 

A.  Beoefening en bestudering van de Dhamma.  

1. Centrum 
a) Openstelling van het centrum voor meditatie ochtenden en avonden, tenminste op 

maandag, woensdag, donderdag en zondag.  Tevens maandelijks weekends. Om de 
toegankelijkheid voor bezinning en stilte voor geïnteresseerden te vergroten.  
 

2. Geestelijke vorming 
a) Advisering en het verzorgen van onderwijs bij de leergang Boeddhistische geestelijk 

verzorgers van de VU, ter verspreiding van de Dhamma. Ook begeleiding van stagiaires.  
b) Jaarlijkse Vesak viering ter versterking van de verbondenheid met de Sangha leden en de 

boeddhistische tempel in Landsmeer. 
c) Leraar van uit de Stichting vervult docerende en meditatie supervisie activiteiten bij andere 

Vipassana stichtingen in Nederland, op basis van de geldende principes die door de stichting 
worden gehanteerd. 

d) Leraren vanuit de Stichting vervullen een rol in de overkoepelende samenwerking met 
leraren van andere boeddhistische tradities bij de B.U.N.  en B.Z.I.  ter profilering en 
bekendmaking van de uitgangspunten en doelstellingen van de Stichting. 
 

3. Kadervorming 
a) Opnemen in huishoudelijk reglement van de ethische code conform die van de landelijke 

Vipassana lerarengroep  
b) Identificeren van potentiële begeleiders en deze de mogelijkheid te bieden voor extra 

aandacht, training en vorming voor begeleiderschap en assistentschap. 
c) Losstaande lokale meditatie groepen die niet direct verbonden zijn met de Stichting, maar de 

methode en technieken gebruiken die overeenkomen met die van de stichting, te betrekken 
in de super- en intervisie door de kring begeleiders. Dit versterkt het bewustzijn van de 
doelen van de stichting bij een breder publiek. 
 

4. Programma 
d) Minstens 5 Vipassana Introductie Cursussen en 2 Vipassana Vervolg Cursussen per jaar 

verzorgen om voldoende gelegenheid te bieden voor beoefening en bestudering. 
a) Aanbieden van cursussen Abhidhamma (boeddhistische psychologie) voor zowel beginners 

als gevorderden.  
a) Het programma wordt halfjaarlijks opgesteld en voltooiing daarvan dient 2 maanden vooraf 

bekend te zijn. 
b) Een beperkt gedeelte van het programma (ongeveer 10%) wordt gereserveerd voor 

ondersteunende methoden zoals Metta en Samatha meditatie of Insight Dialogue.  
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B.  Bedrijfsvoering 

5. Bestuur 
a) We streven ernaar het aantal bestuursleden te vermeerderen tot 5. 
b) Huishoudelijk reglement per ultimo jaar te voltooien. 
c) Rooster aftreden en (her)verkiezing bestuursleden per direct voltooien. 

 
6. Organisatie 
a) Oriëntatie en vaststelling budget voor vernieuwing ICT programmatuur die aan de eisen van 

deze tijd voldoet. 
b) Intensievere begeleiding van de kring Ondersteuning door bestuur. 
a) Zo spoedig mogelijk een coördinator voor de kring Ondersteuning vinden buiten de 

personalia van het bestuur.  
 

7. Communicatie  
a) Website uitbreiden met de ANBI vermelding en de “dana donatie principes” 
b) De Facebook groep Dhammadipa in lijn brengen met de communicatie vanuit de website  
c) Regelmatig verzorgen van een nieuwsbrief.  

 
8. Centrum 
a) Alternatieven uitzoeken voor de geplande renovatie door de pandeigenaar  
b) Na de renovatie opknappen van de binnenruimte  
c) Oriënteren voor mogelijkheden van een grotere behuizing. 

 
9. Financiën  
a) Tijdige voltooiing van het jaarverslag ter snelle vaststelling van de financiële situatie. 
b) Halfjaarlijkse berekening van tussencijfers ter bijhouden van de prestaties en vaststelling van 

positie. Ook advies voor verdere stappen ter versterking van de positie. 
c) Quotum voor Dana aan aanverwante derden vastgesteld op 12% van de winst.  

 

Dit beleidsplan is vastgesteld tijdens het bestuursoverleg op 20 juli 2013.  

Bestuur Dhammadipa. 

Amsterdam, 20 juli 2013. 


