
ANBI-informatie 

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, 
schenkingen gedaan aan de BUN in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. 
Volgens de ANBI-wetgeving dient de BUN een aantal gegevens op Internet te publiceren. Die informatie wordt op deze 
pagina vermeld. 
 
Naam instelling: Boeddhistische Unie Nederland (BUN) - RSIN: 8112.00.802 
 
Contactgegevens 
Postbus 17286 
1001 JG Amsterdam 
Telefoon: 020 470 5100 
E-mail: secretariaat@boeddhisme.nl 
 
Bestuur 
Voorzitter M. Ritman 
Vicevoorzitter (vacature) 
Penningmeester J. Strijland 
Secretaris R. van der Veur 
Bestuurslid R. Tilanus 
 
Beloningsbeleid 
Het bestuur van de BUN is onbezoldigd. In 2014 was er één betaalde secretariaatsmedewerker (parttime, verantwoord 
onder 'secretariaatskosten'). 
 
Doelstelling 
Het bevorderen van de vriendschappelijke samenwerking tussen in Nederland werkzame boeddhistische groeperingen. 
 
Beleidsplan 
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt: 
- het faciliteren van een open en vriendschappelijke uitwisseling tussen de leden, 
- het ontwikkelen en ondersteunen van gezamenlijke initiatieven door de leden, 
- het vertegenwoordigen van de aangesloten leden in binnen- en buitenland. 
 
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
- samenwerking & toegankelijkheid, 
- moderniseren & verjonging, 
- faciliteren & platformfunctie, 
- zichtbaarheid & transparantie, 
- betrokkenheid & elkaar ondersteunen. 
 
Activiteiten 
- Per jaar zijn er twee algemene ledenvergaderingen. 
- Het bestuur vertegenwoordigt de leden naar buiten toe en onderhoudt contacten met de leden. 
- De leden van de BUN beschikken merendeels ook zelf over de ANBI-status. 
- De BUN heeft een zendmachtiging (tot 1 januari 2016) voor boeddhistische programma's voor radio en tv. De 
uitvoering hiervan is gedelegeerd aan de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS). 
- De BUN is initiatiefnemer voor de opleiding voor Boeddhistisch Geestelijk Verzorging (BGV) aan de Vrije 
Universiteit (VU) in Amsterdam. De zending voor de opgeleide BGV'ers is gedelegeerd aan de Boeddhistische 
Zendende Instantie (BZI). 
- De BUN is door de overheid erkend als zijnde representatief voor het boeddhisme in Nederland, en fungeert derhalve 
als aanspreekpunt voor de overheid. De BUN spant zich dan ook in om niet alleen voor de leden als aanspreekpunt te 
fungeren, maar ook voor niet aangesloten groeperingen. 
- De BUN doet op landelijk niveau mee aan de verschillende bestaande vormen van interreligieuze dialoog, onder 
andere via In Vrijheid Verbonden (IVV) en de stichting Prinsjesdag. 
- De BUN is als landelijke organisatie aangesloten bij de Europese Boeddhistische Unie (EBU). 
- De BUN ondersteunt het initiatief van het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA). 
- Door de leden van de BUN is een overleg- en adviesorgaan gecreëerd, waarin gezaghebbende in Nederland werkzame 
boeddhistische leraren zitting hebben: de Dharma Advies Raad (DAR). De leraren die hierin zitting hebben kunnen 
binnen hun eigen organisatie fungeren als leraar, monnik, non, instructeur of anderszins, en worden geacht diepgaande 
kennis te hebben van het boeddhisme in het algemeen en van hun eigen traditie in het bijzonder. 


