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De doelstelling 
De Mahayana boeddhistische leer volgens de Tibetaanse Gelugpa-traditie gemeenschappelijk te 
bestuderen, over te dragen, te beoefenen en te behouden, op een wijze die een integratie in de 
westerse cultuur en samenleving mogelijk maakt.  

Dit gebeurt door het geven van onderricht door gekwalificeerde leraren en groepsleider op basis van 
manuscripten en beeldmateriaal dat in de loop van de vele jaren is vastgelegd. Tevens het verrichten 
van alle verdere werkzaamheden die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

Hoofdlijnen beleidsplan 
Uitgaande van de doelstelling zoals in de vorige paragraaf omschreven wordt in de komende periode 
activiteiten ontwikkeld: 

1. Curriculum 

Het aanbieden van cursussen op introductie-, basis- en gevorderd niveau. Deze cursussen zijn 
gebaseerd op het geestelijk erfgoed dat de oprichter van de organisatie, Gelek Rinpoche, ons 
heeft nagelaten. 

2. Lerarenbezoek 

Het organiseren van bezoeken van leraren uit de Gelugpa-traditie en andere aanverwante leraren 
en sprekers. 

3. Retraites 

Het organiseren van retraites die integraal deel uitmaken van de Gelugpa-traditie 

4. Compassie in actie 
Compassie in actie is een verzamelnaam voor een viertal werkgroepen die diverse vormen van 
praktische en spirituele ondersteuning kunnen bieden aan mensen binnen en buiten Jewel Heart. 
In deze werkgroepen, die bestaan uit vrijwilligers, zijn verschillende activiteiten gebundeld. 
Regelmatig is er onderling contact. 

o Tibetaans boeddhistische geestelijke dienstverlening (Chaplaincy) 
o Rondom sterven 
o Rituelen en ceremonies 
o Sangha Care 

Al deze activiteiten dragen in min of meerdere mate bij aan het in stand houden en inbedden van de 
leer in de westerse cultuur en aan het levend houden van de traditie. 

mailto:info@jewelheart.nl


Noodzakelijke inkomsten worden verworven door 

✓ Ledencontributie 
✓ Donaties 
✓ Verhuur van niet gebruikte ruimten 
Het vermogen en de bestedingen van Jewel Heart worden beheerd door het Bestuur. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Het aantal 
bestuursleden wordt - met inachtneming van het in -de vorige zin bepaalde - door het bestuur 
vastgesteld. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door éen persoon worden vervuld. 

Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur en de vrijwilligers van Jewel Heart genieten geen beloning voor hun 
bestuurswerkzaamheden. Aan hen kan echter een bij bestuursbesluit te bepalen erebeloning en/of 
een naar fiscale maatstaven reguliere onkostenvergoeding worden toegekend. 

Actueel verslag seizoen september 2020- juli 2021 
Het seizoen 2020- 2021 was het vierde volledige seizoen zonder onze vaste leraar Gelek Rinpoche die 
in 2017 is overleden. Deze rol wordt geleidelijk aan overgenomen door Demo Rinpoche en 
Chungtsang Rinpoche. 

In het boekjaar 2021 zijn er, net als in het voorgaande jaar, weinig fysieke groepsbijeenkomsten in 
het centrum geweest vanwege corona. De groepsbijeenkomsten hebben veelal online plaats 
gevonden. Omdat fysieke bezoeken van leraren niet mogelijk zijn er online sessies geweest met 
sprekers uit het buitenland. Net als afgelopen jaar is er ook veel opgenomen materiaal gebruikt. 
 

 

  



Financiële verantwoording 
Staat van Baten en Lasten 2021 en 2020 (in €) 

 

Baten 2021 2020

Opbrengst uit bezittingen 10.032€      10.171€     

Bijdragen Kerkleden 76.403€      90.659€     

Totaal baten 86.435€      100.830€  

Lasten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 

en overige pastoraal werk  €       7.994 -5.772€     

Lasten Kerkelijke gebouwen 45.996€      -59.863€   

Lasten overige eigendommen en 

inventarissen  €       1.278 -897€         

Salarissen (vrijwilligersvergoeding)  €       3.055 -24.568€   

Lasten beheer en administratie, 

bankkosten en rente  €       2.390 -2.773€     

Totaal lasten 60.713€      -93.872€   

Resultaat 25.722€      6.958€        

Op het kosten/baten overzicht is een bepaald onderdeel verschoven van de rubriek ‘Bijdragen 
Kerkleden’ naar ‘Salarissen’. Dit verklaart de afname c.q. toename van deze beide rubrieken. 
Het uitzonderlijk hoge resultaat is mede het gevolg van enkele grote giften van kerkleden. 
 
Daadwerkelijke bestedingen per rubriek 

Bestedingen

4051: Bestuurskosten 318€            

4052: Apparatuur en opslagmateriaal 1.006€        

4053: Reiskosten 317€            

4055: Zoomabonnement 440€            

4056: Giften aan derden 50€              

4100: Activiteiten 4.545€        

4651: Huishouden 1.065€        

4700: PR 254€            

Totaal 7.994€         

 

Er is geen overzicht van voorgenomen bestedingen beschikbaar. 

 

Nijmegen, 4 april 2022 

  


