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"!If you can, help others: if you cannot
do that, at least do not harm them.!!!!!!!!!!!!!!
Dalai Lama!
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De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is in 1990 opgericht als een vereniging van
boeddhistische organisaties, meer vanuit een gevoel dat een dergelijke vereniging
noodzaak was, dan dat er destijds een concrete visie bestond over welke rol de BUN zou
moeten spelen. Er zijn toen drie doelstellingen in de oprichtingsstatuten opgenomen:
•
•
•

het ondersteunen van een vriendschappelijke samenwerking tussen de in Nederland
werkzame boeddhistische groeperingen,
het bij gelegenheid vertegenwoordigen van de groeperingen in binnen- en buitenland:
het behartigen van de belangen in Nederland, zover met het boeddhisme
verbandhoudende, van alle groeperingen en individuen welke zich met het
boeddhisme bezighouden.

Inmiddels zijn de tijden veranderd en daarmee ook de samenleving waarin het
boeddhisme, alsook de BUN en andere boeddhistische organisaties, opereren. Het
boeddhisme is in de samenleving geen verwaarloosbare factor meer. Dit als gevolg van
een sterke groei van de belangstelling voor het boeddhisme, die zich onder andere uit in
een aanzienlijke groei van de aanhang van boeddhistische organisaties. Eén en ander
heeft onder meer geleid tot de erkenning in 2000 door de overheid van het boeddhisme
als een van de zeven religieuze en levensbeschouwelijke hoofdstromingen in Nederland.
Deze erkenning brengt voor het georganiseerde boeddhisme verantwoordelijkheden en
mogelijkheden met zich mee.
!
!
!

Het verkregen recht op een zendmachtiging voor radio en televisie.
De erkenning van het recht van gedetineerden op boeddhistische geestelijke bijstand.
Het recht om boeddhistisch onderwijs in te richten in het verlengde van de
Leerplichtwet.

Als relatief nieuwe levensbeschouwing in Nederland heeft het georganiseerd boeddhisme
in Nederland zich aanvankelijk gericht op het faciliteren van het boeddhistische
onderricht voor belangstellenden. Inmiddels heeft het boeddhisme in Nederland een
landelijker profiel gekregen, dat verder strekt dan de invloedsfeer in de regio van de
gezamenlijke sangha’s en meditatiekringen. De BUN heeft meer nadrukkelijk een
landelijk vertegenwoordigend profiel gekregen. Zij is niet slechts een vereniging van
boeddhistische organisaties, maar ook een aanspreekpunt voor zowel overheid als
andere religies en levensovertuigingen. De BUN behartigt dus op meerdere niveaus de
belangen van haar leden in een uitermate complex speelveld. Als de BUN werkelijk wil
integreren en emanciperen in de Nederlandse samenleving dan zal ze zich moeten
verbinden met andere instituties, organen en personen, iets waar we open en
transparant in moeten en willen zijn.

Het bestuur is echter niet toegerust om als klein groepje vrijwilligers zonder
noemenswaardig budget het boeddhisme in Nederland naar behoren te
vertegenwoordigen zonder de actieve participatie van de leden.
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De BUN biedt een samenwerkings platform aan boeddhisme in Nederland en
verbindt haar leden onderling en met de samenleving.

-!,!)'
De BUN richt zich op het verankeren en ontwikkelen van het boeddhisme in Nederland.
Hierbij staan de onderlinge samenwerking, versterking/ondersteuning en samenhang
voorop. Dit tracht zij te realiseren door verbinding en eenheid te creëren en van daar uit
haar leden te vertegenwoordigen naar Nederlandse overheden en andere religies en
levensbeschouwingen. In het uit te voeren beleid zijn de aangesloten leden bepalend.
Daarnaast behartigt de BUN de belangen van het boeddhisme en de boeddhisten in
ruimere zin.
De BUN werkt op een open en transparante wijze met respect voor alle tradities
en haar leden.
De BUN streeft ernaar om het centrale aanspreekpunt te zijn van het Boeddhisme in
Nederland. En gezamenlijk streven we naar en dragen we bij aan een maatschappij met
compassie en wijsheid.

./0'&)'1%"'!"'&!0'2/&)3'"!)0'!,'
De BUN is uitdrukkelijk geen sangha en houdt zich niet bezig met het geven van
boeddhistisch onderricht of met de organisatie daaromtrent.
In het verlengde van de aard van het boeddhisme, dat geen centraal leergezag kent,
geniet de BUN geen religieus gezag en fungeert de BUN als een samenwerkingsorgaan,
niet als een koepelorganisatie.
De BUN is geen kwaliteitswaarmerk t.o.v. haar leden.
De BUN representeert het boeddhisme in Nederland maar vertegenwoordigt niet alle
boeddhisten.

.//3'#))40'&)'1%"'+))'0)'+/2)"5'
De verschillende categorieën individuen, organisaties en instanties waarmee de BUN te
maken heeft, zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sangha’s in Nederland met en zonder rechtspersoonlijkheid.
De bij de BUN aangesloten ledenorganisaties.
Overige Nederlandse boeddhistische organisaties.
Niet via sangha’s georganiseerde individuele boeddhisten
Buitenlandse boeddhistische samenwerkingsorganisaties.
Een Europees samenwerkingsorgaan van nationale boeddhistische
samenwerkingsorganen.
Koepelorganisaties van andere religies en levensbeschouwingen in Nederland.
Nederlandse overheden.
In het boeddhisme geïnteresseerden.
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De afgelopen jaren is er een Boeddhistische Omroep Stichting opgericht, wat een unicum
in Europa is. Het boeddhisme heeft formele erkenning van de Rijksoverheid gekregen als
religieuze hoofdstroming en de samenwerking met Achmea verloopt in goede sfeer. Ook
kan inmiddels officieel geestelijke bijstand worden verleend en wordt er in samenwerking
met de Vrije Universiteit gekeken naar een opleiding in dat kader. Daarnaast lopen er
nog initiatieven zoals onder andere de Mandalaschool (boeddhistische lagere school),
Hospice de Liefde en de website.
2$30)'0)3+!6"'&$)(,0)((!"*)"'
De korte termijn doelstelling van het bestuur op dit moment is om de BUN voor te
bereiden op de toekomst. Het bestuur zou het volgende op korte termijn willen
realiseren:
1. Actieve participatie van de leden in werkgroepen.
2. Betere interne communicatie (bestuur en aangesloten leden).
3. Betere externe communicatie, onder meer door ontwikkelen van een persbeleid
om adequaat met de media om te kunnen gaan.
4. Onderzoek naar status van alle juridische verhoudingen die BUN is aangegaan.
5. Knelpunten oplossen m.b.t. de uitvoer van de verantwoordelijkheden.
6. Het bestuur ontlasten van oneigenlijke (operationele) werkzaamheden.
7. Telling van het aantal leden om beter zicht te krijgen op de achterban.
8. Het ontwikkelen van een visie op eventuele vertegenwoordiging van overige
boeddhisten.
9. Herstructurering van de financiën om op dat vlak zelfstandiger te worden.
Uitgangspunten bij deze doelstellingen zijn dat (de schijn van) commerciële
belangenverstrengeling wordt voorkomen en dat bekeringsijver in welke vorm dan ook
wordt vermeden. De werkzaamheden en communicatie vinden verder plaats in een geest
van verdraagzaamheid, respect, zorgvuldigheid en geweldloosheid.

,03/0)*!)'
Wanneer de BUN zich wil profileren als een volwaardige organisatie die het boeddhisme
in Nederland vertegenwoordigt, zal de BUN zich in een aantal opzichten moeten
ontwikkelen. Alvorens hier werkelijk mee aan de slag te kunnen gaan, dienen er een
aantal stappen genomen te worden:
1. Inventariseren
(wat is er aan de hand)
2. Consolideren
(huis-op-orde)
3. Organiseren
(inrichten en beleggen)
4. Profileren
(aanzetten en kwalificeren)
Y&Jh&i3QYEhQh&!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inventariseren maakt inzichtelijk wat er is en wat wenselijk is.
Welke documenten/contracten ontbreken er?
Welke knelpunten bestaan er?
Hoeveel boeddhisten en welke telmethoden zijn er in Nederland?
Welke vragen komen regelmatig terug?
Kunnen we transparanter werken en zo ja, hoe?
Welke rollen onderkennen we binnen de BUN en welke doelen
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken horen daarbij?
8. Wat verwachten de leden van het bestuur en visa versa?

!
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Vanuit het leiderschap dat terecht van het bestuur verwacht mag worden, is een eerste
aanvang genomen met deze inventarisatie. Deze begint bij de komende ALV, maar zal
met de diverse leden en werkgroepen worden voortgezet. Wij zullen een eerste overzicht
maken van deze inventarisatie en de conclusies voorleggen aan de ALV (planning
voorjaar). Op basis van de beslissingen die in de aankomende ALV worden genomen,
zullen we in de periode daarna het beleid concretiseren.
aR&ERLY;hQh&!
Onder consolideren wordt verstaan het huis-op-orde brengen. De uitkomsten van de
inventarisatie fase worden hierin verwerkt. Deze fase maakt gebruik van de huidige
situatie en brengt nog geen nieuwe wijzigingen aan.
1. Inrichten van een digitaal archief met dossiers. (organisatie-effectiviteit)
2. Schrijven van een FAQ (frequently asked questions)(helderheid en eenduidigheid)
3. PR via de site, plaatsen van Huishoudelijk Reglement, FAQ etc. (transparantie)
4. Organisatieplan maken incl. rolbeschrijvingen (helderheid en transparantie)
5. Inventariseren van verdere activiteiten. (organisatie-effectiviteit)
6. Beleid verder uitwerken. (financieel plan, pr-beleid etc.) (organisatie-effectiviteit)
7. Beleid m.b.t. overige boeddhisten. (visie)
8. Jaarplannen portefeuille houders. (organisatie-effectiviteit)
9. Jaarplannen werkgroepen. (organisatie-effectiviteit)
RQg3&YEhQh&!
1. Uitvoeren en inrichten (na akkoord ALV) van de plannen.
2. Activeren van de werkgroepen.
3. Actieve fondsenwerving.
cQReYLhQh&!MJRRQ$hhL;h&N!
1.
2.
3.
4.

PR-beleid en Persvoorlichter, al dan niet buitenbestuurlijk.
Landelijke acceptatie.
Internationale samenwerking.
Gezonde begroting en financiering.

Om een ontwikkeling mogelijk te maken moet duidelijk zijn van waar men start en waar
men naar toe wil gaan. In de onderstaande afbeelding wordt globaal op eenvoudige wijze
weergegeven welke verandering het bestuur beoogt.
Figuur 2: Van een informele naar een formele organisatie

Bron: Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige

!
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7(/""!"*'
Een vereniging heeft naast een missie en een visie ook een planning waarin de
activiteiten en hun tijdsduur vermeld staan. Daarnaast heeft een vereniging alleen een
gezond en stabiel draagvlak wanneer de leden actief participeren. Binnen de BUN bestaat
er nog geen jaarplan of roadmap. Het is wenselijk dat zowel het bestuur en de
werkgroepen jaarlijks aan de ALV hun jaarplannen presenteren en aan het einde van het
jaar verslag uit te brengen en verantwoording afleggen. De volgende
transformatieplanning wordt voorgesteld:
Figuur 3: Planning van een informele naar een formele organisatie
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De haalbaarheid van de planning is direct gerelateerd aan de inzet van de leden en
voldoende (financiële) middelen.
$3*/"!,/0!)''
De dagelijkse werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheden van het Dagelijks
Bestuur die daarbij geholpen wordt door het secretariaat. Daarnaast zijn er algemene
bestuursleden met elk hun eigen portefeuille. Het beleid wordt gezamenlijk bepaald door
de Algemene Leden Vergadering en waar nodig kan expertise van buitenaf worden
ingeschakeld. De rol ‘Adviseur’ binnen de BUN vervalt. Momenteel worden veel
operationele werkzaamheden uitgevoerd door het bestuur, dit is een onwenselijke
situatie.

AQ]!
Het voorstel is om drie werkgroepen in te stellen die deze werkzaamheden overnemen.
De Sangha’s leveren negen geschikte personen met een beschikbaarheid van circa acht
uur per maand en het dagelijks bestuur besteedt circa 6-8 uur per week voor BUNwerkzaamheden.
De totale capaciteit
DB bestuursleden
Bestuursleden
Secretariaat
Commissieleden

komt dan neer op:
(3)
24 uur per week
(3)
12 uur per week
(1)
16 uur per week
(9)
18 uur per week
Totaal

= 96 uur per maand
= 48 uur per maand
= 64 uur per maand
= 72 uur per maand
= 280 uur per maand (circa 2 FTE)

eY&3&aYh&!
Financiele kengetallen:
Totale begroting 2009/10
Personeelskosten (secretariaat) p/j
Bijdrage Achmea p/jaar 2009
Bijdrage Sangha's/leden
Eigen Vermogen
Tekort p/j als bijdrage Achmea wegvalt

€
€
€
€
€
€

23.250,-15.470,-23.856,08
3.550,-25.377,11 (per 01-01-2010)
21.662,--

!
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RQg3&RgQ3]!

EhaQhi3QY33i!
Bij het secretariaat komt alles van de BUN; het bestuur, de leden en de maatschappij. De
werkzaamheden bevatten naast administratieve taken ook voorlichting, coördinatie,
archivering en communicatie. Het secretariaat is essentieel voor de bedrijfsvoering van
de BUN en valt niet meer weg te denken uit de dagelijkse werkzaamheden. Voor de
toekomst van de BUN is het van groot belang dat deze voorziening gecontinueerd wordt
mocht de steun van Achmea weg vallen.

_hQHgQRhch&!
Het bestuur wil 3 werkgroepen instellen die een aantal belangrijke en gezichtsbepalende
werkzaamheden voor hun rekening nemen. Op deze manier wordt het bestuur ontlast
van operationele werkzaamheden en worden de leden de kans geboden om actief te
participeren en daardoor meer invloed uit te oefenen op het uit te voeren beleid.
Daarnaast wordt de afstand tot het bestuur op deze manier verkleind wat de
samenwerking en het onderlinge begrip ten goede zal komen. De volgende werkgroepen
zijn volgens het bestuur wenselijk:

Organisatie en Communicatie: Ondersteunt het secretariaat en is verantwoordelijk
voor de interne communicatie (binnen de BUN) en het persbeleid. Helpt het bestuur in
het optimaal functioneren van de BUN.

!
!
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Samenleving en PR: Richt zich op de externe communicatie, het organiseren van
evenementen en het PR beleid (minus het persbeleid).
Financiën & Fundraising: Zorgt voor een financieel gezonde basis voor de activiteiten
van de BUN. Omvat ook de kascommissie.

Lh;h&'cQRPhaih&!
Het ondersteunen van projecten die leden van de BUN opstarten is geen primaire taak
van de BUN. Voor een andere opvatting ontbreken o.a. de middelen. De projecten zullen
hun eigen bestaan opbouwen, rechtvaardigen en financieel in stand houden en vinden
dan ook niet ‘onder de paraplu’ van de BUN plaats.
Een ledenproject kan na maximaal 3 jaar de volgende status krijgen:
1.
2.
3.
4.

een aan de BUN gelieerde instelling.
een boeddhistische organisatie aangesloten bij de BUN.
een onafhankelijke organisatie.
wordt opgeheven.

ghLYhhQ;h!Y&EihLLY&gh&!
Een Boeddhistische organisatie met een juridische verbinding (contract) met de BUN.
4!"/";!)"'
Zilveren Kruis Achmea heeft kenbaar gemaakt te overwegen de samenwerking met de
BUN te beëindigen vanwege de negatieve publiciteit. Momenteel onderzoekt het bestuur
of er andere vormen van samenwerking met Zilveren Kruis Achmea mogelijk zijn.
De huidige financiering van de onkosten en werkzaamheden worden vooral betaald door
het contract met Zilveren Kruis Achmea. Om de BUN een financiële basis te geven stelt
het bestuur voor om een portefeuille en zal een commissie in te stellen die een voorstel
gaat doen voor de financiële toekomst van de BUN. Daarbij zal ook gekeken worden naar
de mogelijkheden van fondsenwerving en andere vormen van financiering. Daarnaast is
het noodzakelijk dat de contributie van de aangesloten leden wordt verhoogd. Er zal
jaarlijks een financieel verslag en een jaarplan gemaakt worden en de commissie
financiën zal aan het bestuur en de ALV aangeven welk beleid zij voeren en volgen en op
welke wijze zij te werk zal gaan. Ook zal er gekeken kunnen worden naar projectmatige
fondsenwerving per initiatief als aanvullende financiering. Rapportage van de voortgang
gebeurt tijdens de ALV’s, in het jaarverslag en wanneer nodig tussendoor.
./0'()-)30'#)0'&)'()&)"')"'&)'+//0,;#/77!6'$75 !
<nog in te vullen door de leden tijdens de leden-sessie op 30 oktober>
1),(%!0)"'
1.
2.
3.
4.
5.

De BUN moet doorgroeien naar een volwassen organisatie.
Instellen van drie werkgroepen en actieve participatie daarin van de leden.
Het positioneren van Hospice/Mandelaschool/Platform B&S als leden-projecten.
Plan voor andere financiering structuur.
Versterken/uitbreiden van het bestuur.

!
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1),0%%3,()&)"='4%";0!),')"'7$30)4)%!((),'

Francisca Boel

! !

Functie

:

Voorzitster.

Sangha

:

Kanzeon

!

!

Email:francisca@boeddhisme.nl

!!!!!!!!!!!!!!

Wouter Limmen
Functie

:

ad interim secretaris

Portefeuilles

:

Fundraising/sponsoring, Acquisitie nieuwe leden.

Sangha

:

ZEN.NL

Functie

:

Penningmeester en bestuurslid ‘World Peace is Possible’

Portefeuilles

:

ACHMEA

Sangha

:

ZEN.NL

Functie

:

Vice voorzitter en bestuurslid ‘Religions for Peace’

Portefeuilles

:

BZI en Interreligieuze dialoog.

Email: wouter@boeddhisme.nl

!
Wanda Sluyter

!

!

Email: wanda@boeddhisme.nl

Rinus Laban

!!

!

Sangha

!

:

!!!!!!!!!!!!!
Rigpa

Email: rinus@boeddhisme.nl

Eva de Graaff
Functie

:

Algemeen bestuurslid

Portefeuilles

:

BOS.

Sangha

:

Shambhala

Functie

:

Secretariaat

Sangha

: Triratna

!
Email: eva@boeddhisme.nl

Gunabhadri

! !

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!! !

!

Email: gunabhadri@boeddhisme.nl

!

!
!

