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Amsterdam, 2 juni 2013 
 

Aan de leden van de Boeddhistische Unie Nederland, 

Geachte lezer, 
 
Hopelijk bereikt deze nieuwsbrief u in voorspoed en goede sfeer. 
 
Bij dezen een korte toelichting op de agenda van de ALV van zaterdag 8 juni. Maar allereerst wil ik u 
wijzen op de volgende activiteit. 
Sociale sculptuur als statement tegen de afschaffing van de levensbeschouwelijke omroepen 
 Opening dinsdag 4 juni 16.30-18.00 uur (dialoog) 
 Afsluiting zondag 9 juni 15.30-17.00 uur (verrassing) 
 Dagelijks te zien van 12.00-18.00 uur. 
 Arti et Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam 
 
Er wordt fors bezuinigd en de bezuinigingen treffen de levensbeschouwelijke omroepen en dus ook de 
BOS (Boeddhistische Omroep Stichting). Tevens neemt Babeth VanLoo, mede-oprichtster van de BOS, 
aanstaande dinsdag 4 juni afscheid. Zij neemt de gelegenheid te baat om namens de BOS een 
tegengeluid te laten horen, tegen de afschaffing van de levensbeschouwelijke omroepen. Zij doet dit 
door middel van een tentoonstelling. Deze actie wordt onder meer ondersteund door de BUN, uiteraard 
de BOS, en boeddhistische gemeenschappen als Sangha Metta. Met deze ondersteuning laten zij tevens 
waardering blijken voor het vele en goede werk dat Babeth VanLoo als programmadirecteur en 
programmamaker van de BOS heeft verricht. Het werk van Babeth VanLoo reikte daarbij verder dan de 
BOS. Eerder dit jaar werd zij onderscheiden met de Outstanding Woman in Buddhism Award 2013. 
Jotika Hermsen heeft ons ter ondersteuning van dit initiatief een brief gezonden, gericht aan alle 
sanghas, die u hier kunt downloaden. 
 
De ALV is zaterdag 8 juni rond 15:15u. afgelopen. Van de He Hua Tempel aan de Zeedijk naar Arti op 
Rokin 112 is het nog geen kilometer lopen. Uw bezoek aan de ALV laat zich dus mooi combineren met 
een bezoek op de voorlaatste dag van de tentoonstelling! 
 
Volgende stappen 
Dan de ALV. Vorig jaar is het rapport Lotusbloem verschenen met daarin een reeks aanbevelingen. De 
ALV van 9 juni 2012 heeft die aanbevelingen overgenomen en de besturen van de BUN, BOS en BZI het 
mandaat gegeven ‘de gedetailleerde uitwerking van de aanbevelingen en oplossingsrichtingen zelf vorm 
te geven’. Om aan dit mandaat daadwerkelijk gehoor te kunnen geven, zijn er op mijn dringend verzoek 
de vorige ALV drie ervaren bestuursleden tot het BUN-bestuur toegetreden (Daan Meerburg, Paula de 
Wijs en Reinier Tilanus), plus een kandidaat-secretaris (Julia Strijland).  
 
 
 

http://www.boeddhisme.nl/download/Agenda_ALV_8_juni_2013.pdf
http://www.dhammawiki.com/index.php?title=Outstanding_Women_in_Buddhism_Awards
http://www.boeddhisme.nl/download/Brief_Jotika_aan_Sanghas.pdf
http://www.boeddhisme.nl/download/Lotusbloem/Eindverslag_Werkgroep_Lotusbloem_06-05-12.pdf
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Inmiddels hebben we onze inwerkperiode achter de rug en zijn we als team goed op stoom en klaar om 
de aankomende maanden daadwerkelijk de volgende stappen zetten. 
 
Harmonie 
De persoonlijke verhoudingen tussen BUN, BOS en BZI zijn ronduit goed. We werken in harmonie met 
elkaar. Zonder te stellen dat we het op alle vlakken met elkaar eens zijn, is er over en weer de wil om nu 
echt stappen te zetten, daar waar dit twee jaar geleden nog niet mogelijk was.  
 
Als bestuur reflecteren we met het oog op de toekomst op de volgende vragen: Waar dragen we als 
BUN reeds zorg voor en waar willen we als BUN zorg voor dragen? Hoe organiseren we de interne en 
externe samenwerking die daarvoor nodig is? En hoe legitimeren we onze wensen en gedrag op dit 
punt, als BUN, als leden, en als BOS- en BZI-bestuur? Denk hierbij onder meer aan de mate waarin 
middelen (mensen en financiën) aanwezig zijn, versus de doelen die we hebben; de onderlinge 
verantwoordelijkheden die spelen en de controle op de uitvoer daarvan. Maar denk ook aan de positie 
die we als organisatie in Nederland bekleden en willen bekleden.  
Om het concreet te houden zullen we als bestuur de aankomende ALV vragen om ons de opdracht te 
geven met het rapport Lotusbloem in de hand, de statuten en het huishoudelijk reglement van de BUN 
te herijken en (eventueel) wijzingen voor te stellen. Daarnaast zullen we met BOS en BZI voortgaan met 
de concrete bestuurlijke samenwerking tussen BUN en BOS, en BUN en Stg. BZi. 

 
BZI 
Korte tijd na de vorige ALV (van 17 november jl) is de BUN erkend als Boeddhistisch Zendende Instantie 
(BZI). Op 10 december 2012 is daartoe een overeenkomst met de overheid getekend (zie BD).  

Deze week is definitief bekend geworden dat André van der Braak gelegenheid heeft om een 

presentatie te geven over de academische opleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger die met de 

BZI samenhangt. De voorlopige agenda die reeds eerder is gestuurd, is daarom aangepast. Ter 

voorbereiding heeft André van der Braak een document toegezonden dat hier is te downloaden.  

 

Lerarenraad - Dharma Advies Raad (DAR) 

De vorming van de Lerarenraad verloopt voorspoedig. Afgelopen maand is er een tweede verkennende 

bijeenkomst geweest en voor de volgende maand staat een bijeenkomst op de rol waarin de BZI 

centraal staat. In de Raad hebben nu de volgende mensen zitting: Bert van Baar, Tenkei Coppens, 

Gunabhadri, Jiun Hogen, Adi Ichsan, Paul Loomans, Kaye Miner, Nico Tydeman en Han de Wit, onder 

voorzitterschap van Matthijs Schouten.  

Er is besloten dat de groep Dharma Advies Raad (DAR) gaat heten. Het begrip ‘leraar' heeft in 

verschillende tradities een verschillende betekenis. En ook overigens dekt deze naam de lading beter.  

 

Zen.nl 

Er is discussie ontstaan binnen de Zen-traditie. In dit kader is op verzoek van een van onze leden het 

agendapunt Zen.nl opgenomen. De BUN is een vereniging van organisaties tot nut, etc. Wij staan als 

BUN verder buiten de interne gang van zaken bij aangesloten leden; wij hebben geen controlerende 

taak. Een statutaire bevoegdheid in die richting ontbreekt ook. Leden kunnen tijdens de ALV elkaar wel 

vragen stellen over de interne gang van zaken. Dit is de reden om dit agendapunt op te nemen. 

 

ICT 

De overige onderwerpen wijzen zich vanzelf.  

Tenslotte een heel praktisch punt: de techniek heeft het BUN-secretariaat in de steek gelaten. Inmiddels 

is er een nieuwe laptop gekocht. Nu is er binnen het bestuur wel kennis aanwezig op dit punt, maar er  

http://boeddhistischdagblad.nl/bun-bestuur-tekent-overeenkomst-met-staatssecretaris-teeven/
http://www.avdbraak.nl/
http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/spiritual-care/index.asp
http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/Images/Academische-opleiding-tot-Boeddhistisch-geestelijk-verzorger-210213_tcm60-326320.pdf
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ligt al zoveel werk. Een en ander is aanleiding om bij de leden te vragen of er zich binnen uw sangha 

iemand bevindt die als vrijwilliger de verantwoordelijkheid voor ICT-ondersteuning van de BUN op zich 

wilt nemen. We denken daarbij aan iemand met kennis van zaken op gebied van mailinglijsten en 

Windows systeembeheer, liefst te Amsterdam e.o. Mocht u iemand weten, dan verzoeken wij diegene 

zich bij ons aan te melden via vacature-bun@boeddhisme.nl . 

 
Mede namens de overige bestuursleden, 
Alle goeds, en hopelijk tot aanstaande zaterdag!* 
 
 
 
André Kalden 
Voorzitter  
M 06-48576678   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bent u afgevaardigde, geef u dan voor de ALV op via alv-bun@boeddhisme.nl  Bent u verhinderd, dan 

kunt u via dit adres ook afzeggen.  

mailto:vacature-bun@boeddhisme.nl
http://nl.linkedin.com/in/akalden
mailto:alv-bun@boeddhisme.nl

