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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 2020-2021
Na het overlijden van Gelek Rimpoche in februari 2017 is de bestaande spirituele leiding voor de
gehele Jewel Heart organisatie weggevallen. Ook op het gebied van onderricht valt de belangrijkste
bron weg.
Het beleid is er in deze periode op gericht voor beide ontstane lacunes te komen tot een acceptabele
nieuwe invulling. Voorop staat de wens van Gelek Rimpoche om de organisatie ook na zijn dood
levensvatbaar te houden en zijn werk voort te zetten zodat ook latere generaties kennis kunnen
nemen van de leer waarvan hij een belangrijke vertegenwoordiger was.
Daarnaast blijft het van belang om door te gaan met het aantrekken van nieuwe en vooral jonge
mensen en is een verdere versterking van het curriculum nodig.

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.

Bestuur
Voor de samenstelling van het bestuur zie https://www.jewelheart.nl/nl/organisatie onder “Leden
Bestuur Kerkgenootschap en Raad van Ouderen”.

Actueel verslag seizoen september 2018- juli 2019
Het seizoen 2018- 2019 was het tweede volledige seizoen zonder onze vaste leraar Gelek Rimpoche.
Ondanks het wegvallen van de oprichter en inspirator van Jewel Hart heeft de organisatie de draad
opgepakt en is verder gegaan met het organiseren van retraites en bezoeken van andere leraren uit
de traditie. Het cursusaanbod is verder uitgebreid en vernieuwd. Het seizoen is ook in financieel
opzicht succesvol geweest.

Financiële verantwoording
Staat van Baten en Lasten 2019 en 2018 (in €)

Naam
Maandelijkse bijdragen
Ontvangen giften
Baten Retraites en bijeenkomsten
Verhuur
Overige baten

Huisvestingskosten
Kosten activiteiten
Lasten
Giften (aan derden)
Algemene kosten

Saldo Baten en Lasten

Nijmegen, 16 juni 2020

2019
€ 42.881
€ 40.369
€ 33.147
€ 14.047
€ 4.287
€ 134.729
€ -78.762
€ -50.400
€0
€ -5.047
€ -134.208

€
€
€
€
€
€

2018
45.492
41.664
59.372
9.473
7.971
163.972

€ -88.227
€ -68.435
€
-789
€ -3.979
€ -161.430

€ 522 €

2.542

