
Stichting Linh Son Tempel te Oudendijk is vanaf 2016 erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Gegevens ANBI-status en meerjarig Beleidsplan: 
 
 
Naam van de instelling :  Stichting Linh Son Tempel  
Post- en Bezoekadres :  Beetskoogkade 7, 1631 DP Oudendijk NH 
Emailadres  : info@linhsonholland.nl 
RSIN/fiscaalnr  : 8550 37 842 
 
 
Doelstelling van de Boeddhistische Tempel (conform de statuten en in de praktijk opgestelde extra 
doelstellingen): 
 
Doelstellingen conform de statuten: 

1. Het verspreiden en onderwijzen van de Mahayana boeddhistische leer 
2. Organiseren van gebeden, meditatie, dharma (boeddhistische) lessen, schriftstudie 
3. Bewustwording en verbetering bevorderen voor de sociale harmonie in de samenleving, in 

het gezinsleven, tussen mensen, dieren en natuur. 
4. Organiseren van projecten ter bevordering van de leefomstandigheden van kansarme 

mensen in Azie. 
5. Organiseren van projecten om dieren te redden uit noodsituaties/levensbedreigende 

situaties. 
 

Doelstellingen opgesteld in de praktijk (ter aanvulling op de doelstelling in de statuten): 
6. Het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk levende 

wezens. 
7. Het leveren van een actieve bijdrage aan de harmonie en vrede in de wereld. 
8. Het bevorderen, bewaren en overdragen van de boeddhistische Vietnamese cultuur zoals 

deze tot uitdrukking komt in de taal, muziek, tradities, kunst, geneeskunst.  
9. De integratie van de Vietnamese gemeenschap in Nederland bevorderen.  
 

 
 

Linh Son Tempel tracht bovenstaande doelen te bereiken door de volgende activiteiten te 
organiseren:  

1. Het wekelijks organiseren van gezamenlijke diensten, gebeden, Mahayana Boeddhistische 
lessen en schriftstudie onder leiding van gekwalificeerde religieuze leraren (voornamelijk in 
de Vietnamese taal). Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor ieder die geïnteresseerd 
is (er is geen sprake van lidmaatschap of een verplichte bijdrage). 

2. Organiseren van de jaarlijkse Boeddhistische vieringen. 
3. Gekwalificeerde religieuze leraren uitnodigen om de Boeddhistische Mahayana leer te 

onderwijzen ter verdieping van de kennis en practisering van de leer. 
4. Gekwalificeerde leraren met andere specialisaties uitnodigen ter ondersteuning van het 

welzijn en gezondheid van de mensen, zoals leraren in de alternatieve geneeskunst. 
5. De monnikken en nonnen, Sangha-gemeenschap in de tempel staan in dienst van de 

boeddhistische gemeenschap ter ondersteuning en begeleiding van individuen bij 
persoonlijke obstacles in prive-leven of spirituele beoefening. 

6. Diensten en gebeden uitvoeren voor overledenen en hun families, mentale en spirituele 
begeleiding bij het overlijdensproces, rouw- en verwerkingsproces. 

7. In de toekomst boeddhistische lessen geven in de Nederlandse en Engelse taal om een 
bredere groep geïnteresseerden ter dienst te kunnen zijn. 



8. Donaties verzamelen ter financiële ondersteuningen van projecten bij natuurrampen in 
derdewereld landen, ondersteuning van andere kerkgenootschappen, ondersteuning van 
kansarme bevolkingsgroepen in Azië, en diverse andere hulpprojecten. 

9. Het organiseren van studiereizen en pelgrimsreizen naar Azië. 
10. Diverse andere wettige en deugdelijke middelen en activiteiten ter bevordering van de 

Boeddhistische, spirituele ontwikkeling. 
 

 
Beloningsbeleid van het bestuur: 
Het bestuur bestaat uit 6 leden waarvan 2 religieuze leraren. Het bestuur neemt gezamenlijk 
beslissingen op beleids-, financieel-, en organisatorisch gebied. Alle 6 de leden hebben evenveel 
stemrecht in het maken van beslissingen. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun 
werkzaamheden voor het kerkgenootschap, evenmin ontvangen bestuursleden 
onkostenvergoedingen. 
 
Wijze van werving van inkomsten: 
Dankzij de spirituele leiderschap van onze voorzitter, Venerable Thich Tri Thoat, onder de 
Vietnamese gemeenschap gerespecteerde monnik, bleken er veel geïnteresseerden die de tempel in 
de opstart-jaren wilden ondersteunen met donaties en renteloze leningen, zowel in Nederland als in 
het buitenland (Canada, West-Europa, Japan, Vietnam etc). Tevens heeft onze moederorganisatie en 
kerkgenootschap in Windsor te Canada (Linh Son Temple), waar Ven. Thich Tri Thoat ook het 
voorzitterschap en spirituele leiderschap bekleedt, ons zeer veel gesteund om donaties en leningen 
te verwerven onder de Canadese boeddhisten. Dit heeft geleid tot de aankoop van een pand in 2016, 
een pand te midden van de rustgevende, prachtige Nederlandse natuur-weidelandschap.  
Voorheen een particuliere woning, nu omgebouwd tot een Aziatische Boeddhistische Tempel. Hierin 
huist vaste wekelijkse bijeenkomsten en diverse jaarlijkse vieringen, de hoofdactiviteiten van de 
tempel. Onze inkomsten komen veelal van vrijwillige donaties van bezoekers ter ondersteuning van 
onze diensten. Wij vragen geen leden-, bezoek, of cursusgeld, onze tempel is open voor ieder die 
geinteresseerd is. 
 
 
Beheer en besteding van het vermogen: 
Alle donaties en leningen aan het kerkgenootschap worden beheerd door de bestuursleden.  
Het vermogen wordt gebruikt om de wekelijkse bijeenkomsten en vieringen te bekostigen, de vaste 
lasten te betalen en de diverse verbouwingen in en rond de tempel te financieren. 
 
In 2016 is met het vermogen ons pand in Oudendijk gefinanceerd. Vanaf 2016 zijn er vele 
verbouwingen plaatsgevonden, o.a. verbouwing van de Buddha-hal, verbouwing van extra 
slaapkamers, toiletten en douchen in de dienstwoning. Vernieuwing en bestrating van de voor- en 
achtertuin. Plaatsing Buddhabeeld in de tuin. Aanbouw parkeerplaats.  
 
 


