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Chủ đề: tình hình Chùa Linh Sơn ở Oudendijk. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính thưa quý Phật tử, 

Theo đây quý vị sẽ nhận được bản tin thứ hai về tình hình tại Chùa Linh Sơn ở Oudendijk. Nếu quý vị 
nào chưa nhận được bản tin đầu tiên, quý vị có thể đọc lại trên trang nhà Linh Sơn Tempel: 
www.linhsonholland.nl. Xin trân trọng thông tin đến quý vị những diễn tiến mới nhất tại chùa Linh 
Sơn. 

Như chúng ta đã biết, đã có một thành viên trong Ban Hội Đồng Quản Trị đã tự ý hủy đăng ký của 
một thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị ở Phòng Thương Mại (KvK), do đó thủ tục phản đối để 
phục hồi lại Hội Đồng Ban Quản Trị Hợp Pháp đã được tiến hành. Các văn bản trao đổi qua lại đã 
được hoàn tất và Phòng Thương Mại (KvK) sẽ đề xuất ra một phiên điều tra vào cuối tháng Bảy / đầu 
tháng Tám và sau đó sẽ đưa ra quyết định. 

Vị thành viên này đã tự ý sửa đổi dữ liệu ở Phòng Thương Mại cũng đã tự ý thay đổi ổ khóa của Chùa 
và ông ta nhất định phải chịu trách nhiệm về hành động này. 

Ông ấy tự cho rằng hành động của ông ta là đúng và đưa ra các sự cáo buộc vô lý, vu khống cho rằng 
Ông X. Đỗ (Thầy Thích Trí Thoát) đã lấy tiền của Tam Bảo làm của riêng. Bằng chứng thì ông ta không 
cung cấp. Tuy nhiên, ông ta vận động nhiều người để theo và khuyến khích họ chấp nhận các cáo 
buộc như ông ta đã thiết lập. Có điều chúng ta phải xác định rằng người đưa ra các cáo buộc này 
chính là ông thủ quỹ của Chùa. Chức vụ của ông ta là thủ quỷ từ khi thành lập Chùa cho đến nay. 

Tài chính của Hội 

Trước những lời cáo buộc vô cơ sở này, tôi Frank Visser, đã thay mặt Hội Đồng Ban Quản Trị Chùa đã 
giao sổ sách về tài chánh của Chùa cho một Công Ty Kế Toán Chuyên Nghiệp. Công ty này đã kiểm tra 
việc tài chánh của Chùa từ năm 2015 đến 2020 và không thể đưa ra một xác định nào là tiền của 
Tam Bảo bị "biến mất" cả. Trên thực tế, số tiền trong tài khoản ngân hàng của Chùa lại cao hơn mức  
thu nhập và chi tiêu đã được ghi trong sổ sách. Theo lời của Công Ty kế toán viết như sau: 

 “Kết luận: Trong các năm, từ năm 2015 đến năm 2020, số tiền dư ở cuối năm trong tài khoản ngân 
hàng của Chùa đã cao hơn mức ghi trong sổ sách chi thu tiền mặt của Chùa. Ví dụ, điều này có nghĩa 
là trong những năm đã nói trên đã có nhiều lợi tức cho Chùa  hơn những gì đã được ghi trong các  

tài liệu ban đầu của Hội. Sự khác biệt chủ yếu tập trung vào năm 2015 cho đến năm 2017, còn sự 
khác biệt từ năm 2018 đến năm 2020 thì không đáng kể. ” 

Báo cáo này đã được thảo luận vào ngày 22 tháng 6 năm 2022 trong cuộc họp Hội Đồng Ban Quản 
Trị Chùa mà toàn bộ Hội Đồng Hợp Pháp đã được mời tham dự. Thật đáng tiếc thay, thủ quỹ,        



ông N.H. Lâm (Minh Từ) không muốn có mặt trong cuộc họp Hội Đồng Ban Quản Trị này. Ông ta đã 
nhận được báo cáo này trước rồi, nhưng không phản hồi. Các thành viên khác trong Hội Đồng Ban      
Quản Trị đã dựa trên bản báo cáo này mà xác định rằng tất cả sự cáo buộc gian lận về tài chánh đều 
không có cơ sở. 

Bản báo cáo về tài chính của Chùa sẽ được đăng trên trang nhà Linh Sơn Tempel: 
www.linhsonholland.nl. 

Báo cáo tài chính thường niên của năm 2021 cũng đã được thảo luận trong cuộc họp Hội Đồng Ban 
Quản Trị. Theo kế hoạch ANBI, Hội có nghĩa vụ công bố báo cáo thường niên này trên trang nhà  
trước ngày 1 tháng 7 hàng năm. Đây là nhiệm vụ của ông thủ quỹ, nhưng ông ta không hoàn thành 
trách nhiệm của mình. Để Hội kịp thời đáp ứng các nghĩa vụ của Hội, tôi đã chuẩn bị một báo cáo sơ 
bộ hàng năm dựa trên cơ sở các tài liệu mà tôi có. Tất cả báo cáo cũng sẽ được công bố trên trang 
nhà. 

Phần tài chánh của năm 2021 cũng là tiền có dư chứ không thâm hụt. (Vì vậy, đã có nhiều khoản tiền 
thu nhập hơn là những gì được ghi trong sổ sách hành chánh.) Tiền không bị ai lấy cắp. Báo cáo sơ 
bộ này quý vị có thể tìm thấy trên trang nhà. 

Thủ tục hiện tại Đăng ký phòng thương Mại 

Thủ tục chống lại việc thay đổi dữ liệu bất hợp pháp ở Phòng Thương Mại vẫn đang diễn ra. Như đã 
đề cập ở phần trên, ngày chính xác cho phiên điều tra sẽ được công bố - có thể là vào đầu tuần sau. 
Chúng tôi khẳng định rằng dữ liệu đăng ký Phòng Thương Mại sẽ được khôi phục. 

Buổi họp mặt 

Thầy Thích Trí Thoát hiện đang ở Hòa Lan. Thầy sẽ tổ chức một buổi họp mặt với các Phật tử ở Hòa 
Lan. Nếu quý vị nhận được thư mời của Thầy Thích Trí Thoát gửi kèm theo bức thư này, xin trân 
trọng kính mời quý vị đến tham dự. 

Theo đây chúng tôi cũng thông báo cho quý vị biết là nhóm của ông thủ quỹ sẽ tổ chức lễ vía Đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát vào ngày 24 tháng 7 tại Chùa. Buổi lễ này không được tổ chức bởi Ban Tổ Chức 
Hợp Pháp của Chùa, tương tự như lễ Phật Đản vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Ban Quản Trị Chùa Linh 
Sơn sẽ không dừng việc cử hành buổi lễ này, nhưng không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc 
này. Ngoài ra, Ban Tổ Chức Hợp Pháp đã không xin giấy phép tổ chức cho buổi lễ kỷ niệm này. Tuy 
nhiên, Hội Đồng Quản Trị không muốn ngăn chặn quý vị đến viếng thăm Chùa vào ngày này. 

Mọi thắc mắc, xin quý vị vui lòng liên hệ info@linhsonholland.nl. Quý vị cũng có thể theo dõi trên 
trang nhà www.linhsonholland.nl để xem cập nhật mới trong tương lai. Nếu có những diễn tiến mới  
chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị qua những bản tin tiếp theo. 

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã thông cảm. 

 Trân trọng, 

 

Frank  Visser 

Thừa uỷ nhiệm của Hội Chùa Linh Sơn và Thượng Tọa Thích Trí Thoát Chùa Linh Sơn Hòa Lan. 


