Zen Centrum Amsterdam is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De
ANBI status heeft bepaalde belastingvoordelen voor de stichting en voor donateurs van de
stichting. De laatsten kunnen onder bepaalde voorwaarden donaties aftrekken van de belasting
(voor details zie a.b.)
Een stichting met ANBI status moet inzicht geven in de doelstellingen, de organisatie en het
beheer van de stichting. U vindt deze gegevens in het onderstaande beleidsplan.

Beleidsplan Stichting Zen Centrum Amsterdam Kanzeon 2021 - 2022
Naam
Stichting Zen Centrum Amsterdam Kanzeon, of kortweg: Zen Centrum Amsterdam
Het Zen Centrum Amsterdam is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland
RSIN: 814503494
KVK: 41214603

Contact gegevens
Post-of bezoekadres: Binnenkant 39, 1011 BM Amsterdam
Tel: (06)33002533
Email: info@zenamsterdam.nl
Rekening no.: NL09 INGB 0002929355

Doelstelling
De stichting is een boeddhistische instelling met als doel het organiseren van religieuze
bijeenkomsten, het bevorderen van de interesse in het zenboeddhisme en de bestudering en de
beoefening daarvan. Zij werkt in de traditie van haar stichter: Nico Tydeman Roshi. In deze
traditie wordt het zenboeddhisme niet beoefend met als doel er geconcentreerder, rustiger of
succesvoller van te worden, maar is het gericht op het cultiveren van een geestelijke houding
van niet-weten en van onvoorwaardelijke aanvaarding van het bestaan. Een bestaan waarin we
in fundamentele zin met lege handen staan.
De stichting wil haar doel bereiken door:


Het in stand houden van een zen centrum in Amsterdam.

Het zen centrum, gevestigd aan de Binnenkant te Amsterdam, is de Westerse pendant van een
Japanse zen tempel. Het omvat:
-

-

een zendo; een meditatieruimte met altaar, waar meditatiebijeenkomsten plaats vinden,
diensten worden gehouden, rituelen zoals het wijden van monniken worden
uitgevoerd, en lezingen worden gegeven;
een daisan kamer, waar tijdens de diensten privé gesprekken tussen leerling en leraar
plaatsvinden;
een theehuis,
een bibliotheek met zeshonderd titels over het Zen Boeddhisme in het bijzonder en
spiritualiteit en mystiek in het algemeen. Deze bibliotheek is in principe gratis en
algemeen toegankelijk.



Het organiseren van religieuze bijeenkomsten en van onderricht in de leer, de
levenshouding en de meditatietechnieken van het zenboeddhisme.



Het ondersteunen van leerlingen met betrekking tot de beoefening en de bestudering van
het zenboeddhisme;



Het uitgeven en zonder winstoogmerk onder belangstellenden verspreiden van publicaties
en tijdschriften;



Het organiseren van openbare thema bijeenkomsten die de boeddhistische spiritualiteit in
algemene zin betreffen en voor een breed publiek interessant zijn.

Leraren
Het zencentrum heeft momenteel vier leraren, die dharma-overdracht hebben gekregen van
Nico Tydeman en daarmee zijn officiële opvolgers zijn: Marieke Heijman, Lolit ten Hengel,
Joke Huiberts en Julia Veldkamp. Zij zijn het spirituele hart van het zencentrum en zijn
verantwoordelijk voor het onderricht in de leer, voor het leiden van de bijeenkomsten en
diensten, en voor de spirituele koers van het centrum. Desgewenst kunnen ze zich laten
bijstaan door assistent-leraren, die zij zelf uitkiezen.
De leraren ontvangen voor hun onderricht voor het zen centrum een honorarium.

Specifieke activiteiten en werkzaamheden 2021-2022
Het zen centrum ontplooit een breed scala aan activiteiten om de doelstelling van de stichting
te realiseren. Deelname aan de activiteiten is in alle gevallen op basis van vrijwillige donatie.
Tenzij anders vermeld worden alle onderstaande activiteiten in elk jaarprogramma
aangeboden. Voor details wende men zich tot de website.


Meditatiebijeenkomsten met onderricht en dienst: elke maandag- , dinsdag- en
woensdagavond



Meditatiebijeenkomsten: elke ochtend en op vrijdag avond



Studieklas: twee maal per jaar verzorgt Nico Tydeman Roshi een studieklas over
spirituele teksten en thema’s



Introductie bijeenkomsten: twee maal jaarlijks, ter kennismaking met het
zenboeddhisme



Zondagochtend-mystiek: Julia Veldkamp leest met deelnemers mystieke teksten



Maandelijkse zen weekenden: tweedaagse zen retraite



Twee maal jaarlijkse sesshin: elke zomer en winter een vierdaagse zen retraite



Workshop zen en het lichaam: jaarlijks terugkerend themaweekend



Zensor: twee maal jaarlijks verschijnend periodiek van de stichting



Incidentele (jubileum) uitgaven



Lezingen, boekpresentaties, discussie avonden



Onderhouden website en facebook groep



Maandelijkse nieuwsbrief

Bestuur
Het Zen Centrum heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal drie, en maximaal zeven leden.
De leden van het bestuur zijn shoken-leerlingen van Niko Tydeman Roshi of van een leerling
van hem die dharma-overdracht heeft gekregen.
Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords, maar heeft
geen invloed of zeggenschap op de spirituele koers van het centrum. Het bestuur is binnen de
grenzen van de statuten van de stichting bevoegd alle daden van beheer en beschikking te
verrichten die het voor de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig of wenselijk
acht.

Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar. Bij de bestuursvergaderingen zijn één of
meerdere leraren aanwezig, maar deze hebben geen stemrecht, behalve in de twee gevallen
waarin de statuten voorzien. De besluiten van het bestuur worden vermeld in de notulen van
de vergadering. Deze notulen zijn op aanvraag digitaal in te zien.
Bovendien schrijft het bestuur eens per jaar een algemene vergadering uit waarin alle leden
van de sangha geinformeerd worden over de bestuurlijke activiteiten van het voorgaande jaar
en waar praktische zaken die het zen centrum betreffen worden besproken.
Bestuurders ontvangen voor hun diensten geen salaris of bezoldiging, noch enige vergoeding
of tegemoetkoming, financieel of in natura.
In 2021 en 2022 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Rob Eckhardt: voorzitter
Beppie Hengel: penningmeester
Harry Stein: secretaris

Verwerving inkomsten stichting
De stichting is voor haar inkomsten voor honderd procent afhankelijk van vrijwillige donaties.
Bij al haar verschillende activiteiten geeft de stichting weliswaar aan welke donatie de kosten
daarvan dekt, maar de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten van de stichting mag
nooit afhankelijk zijn van het al dan niet doen van een donatie, noch van de hoogte daarvan.
‘Dana’ of vrijgevigheid is een cruciale boeddhistische deugd (zie ook de website). Dit geldt
voor deelnemers die ruimhartig de stichting ondersteunen, maar ook voor de stichting zelf, die
ruimhartig en waar nodig om niet voor iedereen haar activiteiten openstelt.

Beheer inkomsten stichting
De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten van de stichting worden besteed aan
het realiseren van de doelstelling, door middel van de activiteiten die bij de doelstelling van
de stichting worden vermeld.
Het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van
de organen van de stichting is niet toegestaan.
Een eventueel in een jaar behaald positief resultaat wordt aangewend/gereserveerd ter dekking
van de onderhoudskosten, huur, inventaris en onvoorziene uitgaven, of wordt gebruikt voor
activiteiten die het doel van de stichting bevorderen.

Vermogen stichting en bestemming liquidatiesaldo
Nico Tydeman, de stichter en gedurende vijfentwintig jaar de geestelijk leider van Zen
Centrum Amsterdam, is in 2019 met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door een nieuwe,
vierkoppige geestelijke leiding. Met zijn vertrek bevindt het zencentrum zich momenteel in
een overgangsfase, waarin de huidige leiding het onderricht van Tydeman te continueert,
maar ook bezig is om een groep eigen leerlingen aan te trekken. Dit laatste is in de afgelopen
twee jaar bemoeilijkt door de coronamaatregelen, die ertoe leidden dat het zen centrum
slechts zeer beperkt toegankelijk was. Dit alle betekent dat eventuele fluctuaties in de
toekomstige omvang van de gemeenschap, en in de hoeveelheid donaties waarvan de stichting
voor honderd procent afhankelijk is, moeilijk zijn te voorzien.
Om de activiteiten te borgen en de continuïteit van het centrum ook in de komende periode te
garanderen, is het bestuur van mening dat er een financiële buffer nodig is van twee maal de
gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten van het centrum: 120.000 euro. Eind boekjaar 2025,
zal de benodigde omvang van de buffer opnieuw worden bekeken.
Voor de opbouw van deze buffer heeft de stichting ook de spaargelden gebruikt die
geoormerkt waren voor het laten schrijven van een biografie over stichter Nico Tydeman door
zijn leerling Jaqueline Oskamp. De stichting hoopt in de nabije toekomst dit plan alsnog te
kunnen realiseren.
Indien gedurende de periode 2021-2025 door batig saldo de buffer groter dreigt te worden dan
twee maal de jaarlijkse exploitatiekosten, zal het teveel volledig worden aangewend voor
extra activiteiten die het doel van de stichting bevorderen. (Zie boven.)
Mocht het bestuur ooit besluiten tot liquidatie van de stichting, dan zal het resterende saldo
van de stichting verdeeld worden onder zen boeddhistische ANBI-instellingen die in de
traditie staan van Nico Tydeman Roshi en geleid worden of opgericht zijn door een van zijn
dharma-opvolgers.

Financiele verantwoording
De jaarrekening van het Zen Centrum Amsterdam wordt opgesteld door administratiekantoor
Abri, gevestigd in Den Haag. De jaarrekening wordt gepubliceerd op de site van de stichting.

