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  VOORWOORD 

 

Namens het bestuur van Stichting International Buddhist Progress Society Holland te Amsterdam  

wordt u het beleidsplan 2016-2022 gepresenteerd en tevens enige achtergrondinformatie gegeven. 

 

Omitofa!  Stichting IBPS Holland gevestigd te Amsterdam is een religieuze organisatie in zijn 

klassieke Boeddhistische vorm volgens de “Mahayana” traditie waarvan de moederzetel te Taiwan 

in Kaohsiung is gevestigd. De “Stichting IBPS Holland” streeft Boeddhistische vooruitgang in het 

dagelijks leven na en probeert Boeddhisme in de ruimste zin te bevorderen. Na de aanvang bij de tot 

standkoming van de IBPS tempel He Hwa (Fu Guan Shan) te Amsterdam zijn de statuten in 1999 

uitgebracht en heeft de opening in september 2000 plaatsgevonden door Hare Majesteit Koningin 

Beatrix met haar goedkeuring en instemming. 

 

De uitvoering van het traditionele en klassieke Boeddhisme in zijn humanistische vorm komt tot 

uitdrukking bij de ondersteuning van huwelijken, geboorten en begrafenissen van Boeddhistische 

leden en tempel ceremonies van feestelijkheden en gedenkingen van het Boeddhisme o.a. de 

bekende Boeddha's Geboorte Dag. 

De Stichting IBPS Holland uit haar activiteiten uit in liefdadige werken voor jong en oud en 

cursussen over Boeddhisme en informatie aan bezoekers en toeristen. 

 

Hoewel enige jaren geleden de intentie bestond een theehuis te ontwikkelen, heeft die ontwikkeling 

stilgelegen en die intentie is nog steeds aanwezig, is er voorlopig geen vooruitgang te verwachten 

en zal mogelijk een andere vorm krijgen. 

 

 

Amsterdam, juli 2017 

 

Namens Stichting IBPS Holland 

Eerwaarde Mw. Man Jung bestuurder 
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  INLEIDING 

 

Stichting International Buddhist Progress Society Holland is bij notariële akte per 2 december 1999 

opgericht en gevestigd te Amsterdam ten behoeve van het Boeddhisme, Boeddhisten en aanhangers 

van het Boeddhisme. 

 

 

  STATUTEN EN ANBI STATUS 

 

Stichting IBPS is allang geleden door de Belastingdienst een ANBI status verleend, door de jaren 

heen is de status van Stichting IBPS Holland niet gewijzigd maar wel beleid en uitvoering bij de 

Belastingdienst inzake de ANBI status waarvan hier een (nader) Beleidsplan is ontwikkeld, dit om 

meer en betere mogelijkheden te hebben, financiële middelen te verwerven ter realisatie alsmede 

waarborging van de doelstellingen van Stichting IBPS Holland, o.a. het verwerven van fondsen, van 

donaties, legaten, erfstellingen e.d. In Artikel 2 van de statuten onder DOEL staat het volgende 

beschreven: 

 De stichting heeft ten doel:  

1.) Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van het Boeddhisme en aanhangers van het 

Boeddhisme in Nederland; 

2.) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

3.) De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het verwerven en het 

instandhouden van een of meer tempels. 

 

De Stichting IBPS Holland richt zich voor de invulling van bovengenoemde doelstellingen in de 

komende jaren, zoals gebruikelijk, het houden van de Boeddhistische religieuze ceremonies bij en 

van alle bijzondere aangelegenheden, het houden van gebedssessies, cursussen voor de aanhangers 

en het onderhouden en vereren van de altaren in de tempel, daarnaast het bestuderen van de heilige 

eeuwenoude Boeddhistische geschriften in de ruimste zin des woords. 

 

 

  MISSIE, VISIE EN DOEL 

 

Stichting IBPS Holland stelt het tot haar missie om het Boeddhisme te verspreiden en een grond te 

zijn waaruit geïnteresseerden in het Boeddhisme zich verder kunnen ontwikkelen om tot spirituele, 

religieuze en transcendentale realisatie te kunnen komen. Dit leidt tevens tot haar visie van een 

toekomstige, in vrede en vrijheid levende, transcendentale gemeenschap die over de hele wereld 

voorspoed, geluk en vooruitgang zal kunnen realiseren. Dit leidt tot een echt realistische doel, een 

wereldwijde gemeenschap van eenheid en verbroedering in liefde, vrede en vrijheid.  

 

1.) De Boeddhistische leer te verspreiden mede door culturele uitwisselingen en activiteiten; 

2.) Talenten en goede eigenschappen van mensen helpen ontplooien door een goede opleiding; 

3.) Positieve ontwikkelingen in de maatschappij helpen bevorderen dmv liefdadigheid 

4.) Hart en geest van alle mensen te zuiveren door hen de gelegenheid te geven om het 

Boeddhisme te leren bevorderen. 

 

 

 

 

 



 

  

  BELEID, DOEL EN ACTIVITEITEN 

 

Achter Stichting IBPS Holland bevindt zich een bijna eindeloze hoeveelheid van de eeuwenoude 

Boeddhistische literatuur waaraan haar beleid, doel en activiteiten aan ten grondslag ligt, op allerlei 

gebied, te noemen valt o.a., de (wereldwijde) Boeddhistische cultuur en tradities en de bijbehorende 

normen en waarden, welke zijn door de eeuwen heen zijn ontwikkeld sinds Boeddha's geboorte tot 

heden en in de toekomst. In essentie zijn de “vier nobele waarheden” over lijden en de oplossing en 

het “achtvoudige pad” de basis om tot transcendentale realisatie te komen maar ook de “Hartsutra” 

en vele andere Boeddhistische inzichten en hebben allemaal een grote invloed op haar beleid, doel 

en activiteiten immers deze staan al in oude Boeddhistische geschriften beschreven en zijn alszo 

vastgelegd met als basis liefde en liefdadigheid, van goedheid en goedgeefsheid zonder voordeel te 

halen. Hier staat beknopt het beleid en doel beschreven, hieronder de uitleg over de lopende en 

toekomstige activiteiten; 

 

 

  ACTIVITEITEN 

 

De activiteiten van Stichting IBPS Holland zijn al vele jaren een bekend fenomeen, van ceremonies, 

de offeranden aan het altaar en de dagelijkse gebeden, cursussen daarbij informatieve en educatieve  

bijeenkomsten. Dit alles in het kader van het Boeddhisme. Bijgesloten vindt u een programmablad. 

In de nabije en verre toekomst verandert dit bestaande scala aan Boeddhistische activiteiten niet. 

 

Aanhangers en geïnteresseerden kunnen zich op vrijwillige basis bezighouden met het verwerven 

van fondsen en / of donaties bij bestaande en nieuwe contacten die het Boeddhisme gunstig gezind 

zijn en aan haar goede doelen wensen bij te dragen en kunnen daartoe lezingen en/of voordrachten 

of toespraken worden gegeven. Het staat aanhangers rsp. leden van het Boeddhisme vrij om bij te 

dragen aan het goede doel dan wel donaties te geven. 

 

De hier genoemde activiteiten staan hier in grote lijnen beschreven maar is niet uitputtend. 

De (dagelijkse) activiteiten houden onder meer in:  

1.) Het gratis en uitgebreid bezoeken van bejaarden; 

2.) Gratis maaltijden verschaffen op zondagen in de tempel; 

3.) Het verzorgen van en helpen bij Boeddhistische huwelijken, begrafenissen en geboorten 

alsmede bij zieken, kinderen en de bejaarden; 

4.) Gratis workshops in Kalligrafie, Boeddhist studiegroepen en cursussen, thee-ceremonieën; 

5.) Gratis tentoonstellingen, etc.  

 

 

  TOERISTEN 

 

Per jaar bezoeken meer dan 200.000 toeristen van wereldwijd de Fo Guang San He Hua Tempel in 

Amsterdam. De toeristen worden ontvangen en krijgen een toer in de tempel voor welke diensten 

geen tegenprestatie is vereist. E wordt geen bijdrage gevraagd dan alleen donaties voor de in stand 

houding van deze prachtige tempel. 

 

 

 

 

 

 



  HET BESTUUR EN ORGANISATIE 

 

Het bestuur zoals ingeschreven in de KvK nummer 41216240 met RSIN 807208449 bestaat thans 

uit zes bestuursleden, rsp. een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester   en 

nog twee mede bestuursleden welke gezamenlijk met een ander bestuurslid bevoegd zijn. Het 

bestuur kan indien daar aanleiding toe is een dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuur kan zich 

daarnaast intern of extern aan de stichting verbonden adviseurs laten adviseren indien nodig of 

gewenst of in geval laten bijstaan bij toegenomen activiteiten of ingeval daar een (bijzondere) 

aanleiding toe is en hulp inroepen van aanhangers van het Boeddhisme of leden van de IBPS. 

 

Eenenander hangt af van de mate (intensiteit) van de activiteiten en de financiële middelen zodanig 

dat de stichting beheersbaar en controleerbaar blijft zonder aan transparantie in te boeten. Allen 

werken geheel op basis van onbetaalde vrijwilligheid behalve voor ingehuurde externe adviseurs en 

de accountant. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuurlijk handelen, het beleid, het financieel beheer en 

communicatie en staat verder in voor betrouwbaarheid en integriteit voor zover dat van een goed 

bestuurder verwacht mag worden. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, maar in ieder geval 

tenminste eenmaal per jaar, zonder enige vorm van financiële vergoeding , daarbij hanteert het 

bestuur het Beleidsplan als basis voor de vergadering en kunnen (zonodig individuele) onderwerpen  

en onder de aandacht van het bestuur voor de vergadering aangebracht worden. 

 

Het bestuur van Stichting IBPS Holland bestaat uit: 

Voorzitter  Wu, Yi Chen 

Vice-voorzitter Chou, Li Ya 

Secretaris  Tsai, Pei-Yi (alias Miao Yi) 

Penningmeester Houang, Ting-Lai (alias Man Jung 

Bestuurslid 1  Lee, Yin Ping 

Bestuurslid 2  Chiu, Sheung Lin Florence 

 

 

  FINANCIEEL BELEID 

 

De inkomsten van Stichting IBPS Holland bestaan hoofdzakelijk uit donaties en verworven fondsen 

in vrijheid gegeven zonder dat daar enige tegenprestatie voor is verlengd of vereist. 

 

  JAARSTUKKEN EN PROGNOSE 

 

 De financiële verantwoording zal plaatsvinden over het door het bestuur gevoerde beleid middels 

een jaarrekening per kalenderjaar (is het boekjaar) door een externe accountant op te stellen en is 

volledig openbaar. Over het jaar 2017 en komende jaren is het moeilijk een prognose te maken nu 

dat mede afhangt van de (mate van) fondsenwerving en noodzakelijk onderhoud, welke steeds heel 

moeilijk in te schatten is, soms valt het mee soms tegen. In de periode van 2015 is het gehele dak 

gerenoveerd met een kostenpost van meer 200.000,-, in 2016 zijn onderhoudskosten ten bedrage 

van meer dan 80.000,- uitgevoerd, in 2017 is volledige externe schilderjob uitgevoerd en elektrisch 

onderhoud tbv van  circa 120.000,- en voor 2018 wordt nog een intensieve interne schilderjob van 

80.000,- verwacht. Alle documenten zijn openbaar en zijn of zullen op onze website:  IBPS.nl 

worden gepubliceerd. De donaties en verworven fondsen worden gemiddeld geschat op 200.000,- 

euro per jaar voor de afgelopen en de toekomstige jaren. Een kopie van het jaarverslag 2015 vindt u 

bijgesloten. 

 

  FONDSENWERVING 



 

Aan de fondsenwerving zal zowel door het bestuur alsmede door alle betrokken aanhangers, IBPS 

leden en geïnteresseerden rsp. vrijwilligers actief worden deelgenomen op particulier en zakelijk 

niveau bij bekende donateurs en fondsverleners alsmede nieuw te verwerven donateurs middels alle 

ter hand staande data- en communicatiemiddelen, o.a. middels flyers, campagnes, via mobiele 

telefoons, bijeenkomsten, op uitnodiging etc. etc. Fondsenwerving wordt bij voorkeur niet aan 

externe organisaties uitbesteed maar zoveel mogelijk in eigen beheer gehouden. 

 

  FONDSEN- EN VERMOGENSBEHEER 

 

Het opgebouwde vermogen van Stichting IBPS Holland zal een beperkt karakter hebben in die zin 

dat het verkregen vermogen niet opgepot zal worden maar zoveel mogelijk in beweging zijn om het 

doel en de bijbehorende activiteiten te realiseren zodat aan het bestedingscriterium zal worden 

voldaan. Het beheer van fondsen en vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 

  FONDSEN- EN VERMOGENSBESTEDING 

 

Verkregen fondsen en verworven vermogen zal voor 90% of meer door Stichting IBPS Holland 

aangewend worden ter verwezenlijking van het doel, de doelstelling en activiteiten op basis van 

liefdadigheid en non-profit zonder winstoogmerk als liefde aan Gautama Buddha. 

 

  BESTUURS- EN ACTIVITEITEN AGENDA 

 

Voor de bestuurs- en beleidsagenda staat tenminste 1 vergadering per jaar gepland of zoveel meer 

als nodig of gewenst. Deze wordt meestal na “Buddha's Day” gehouden maar voor de internationale 

vergadering in Kaohsiung City te Taiwan. De activiteitenagenda is een paar maal per jaar en houdt 

zich voornamelijk bezig met het werven van fondsen en het verkrijgen van donaties en het houden 

van feestelijke bijeenkomsten zoals “Buddha's Day” in mei per jaar. De activiteitenagenda wordt 

vastgesteld voor het werven van fondsen en donaties  en het standaard plannen van ceremonies en 

bijeenkomsten en zoveel mogelijk een wekelijkse dan wel dagelijkse activiteit. 

 

  PLANNING EN ACTIVITEITENKALENDER 

 

Het beleid zoals in dit beleidsplan staat vermeld zal in detail worden uitgewerkt en in de praktijk tot 

verwezenlijking worden gebracht voor zover dit met de dan ter beschikking staande middelen kan 

worden gerealiseerd. De daarmee verbonden (beleids)planning en activiteitenkalender zal aan de 

hand van die ontwikkelingen aangepast worden en voor zover thans bekend is de navolgende 

planning- en activiteitenkalender vastgesteld: 

 

PLANNING- EN ACTIVITEITENKALENDER: 

 

1.)  2-3 september 2017 memorial service Ullambana in He Hwa Tempel Amsterdam; 

2.)  Midden September 2017 monastic annual retreat in Kaohsiung; 

3.)  Medio Oktober 2017 Liefdadige annual meeting met IBPS in Kuala Lumpur Malaysia;  

4.)  Medio november 2017 Medicine Boeddha weekend, dharma function;  

5.)  5 November 2017Kwan Yin repetance dag;  

6.)  10 december 2017 Jaarlijkse bijeenkomst van leden en vrijwilligers;  

7.)  Medio december liefdadigheidsfeest voor bejaarden;  

8.)   Nieuwjaarsfeest op 2 januari 2018 met tempelleeuwendans;  

9.)   21 januari 2018 Boeddha's verlichtingsdag;  

10.) Chinees nieuwjaarsfeest begin februari 2018; 

11.) Medio mei 2018 Boeddha's geboortedag, feest op Nieuwmarkt in Amsterdam 



 

Daarnaast nog vele dagelijkse en wekelijkse diensten, meestal dharma functies. Elke zondag een 

lezing over Boeddhistische onderwerpen van uiteenlopende aard. Etc. etc. etc. Deze activiteiten 

duren in ieder geval voort tot en met 2022. 

 

 

  TOEKOMST EN SLOTWOORD 

 

Zoals Boeddha zijn liefhebbende stralen uitzend waar dan ook ter wereld dan wel in de hemel zo 

tracht de IBPS die liefdevolle golven te zijn om over de hele wereld om mensen bewust te laten 

worden van de boodschap die Boeddha uitdraagt. 

 

De Stichting IBPS Holland is over de vele jaren succesvol geweest in het uitdragen en bekend 

maken van het Boeddhisme en spreekt de verwachting uit dat dit nog vele jaren mag voortduren. 

 

OMITOFA! 

 

Met Vriendelijke Groet, namens het bestuur Stichting IBPS Holland, 

 

Eerwaarde Man Jung, penningmeester/ bestuurder 

Eerwaarde Miao Yi, secretary/ bestuurder 

 


