
Stichting Linh Son Tempel 
Beetskoogkade 7 
1631 DP  OUDENDIJK 
 
 
Hoorn, 13 mei 2022 
 
 
Betreft: situatie Linh Son Tempel te Oudendijk. 
 
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
 
Beste boeddhisten, 
 
U ontvangt deze brief omdat u in het verleden uw adres of email adres heeft achtergelaten bij Linh Son 
Tempel te Oudendijk. Graag wil ik u op de hoogte brengen van de huidige situatie in Linh Son Tempel. 
 
Enige tijd geleden is er een groep boeddhisten opgestaan, die het niet eens is met het beleid van het 
bestuur van de stichting. Zij hebben op dit moment op illegale wijze de controle over de tempel 
overgenomen. 
 
In december 2021 hebben zij Thay Dong Nguyen en Ni Dong Thang onder zware druk gezet om de tempel 
te verlaten. Zij zijn toen inderdaad vertrokken, maar niet uit vrije wil. 
 
In de maanden daarna heeft deze groep zich een deel van de administratie van de tempel toegeëigend, 
waaronder het overzicht van leningen van Phat Tu aan de tempel. Vervolgens is de groep Thay Thich Tri 
Thoat, Thay Dong Nguyen en Ni Dong Thang valselijk gaan beschuldigen van het wegnemen van grote 
geldbedragen. Ik, Frank Visser, kan u verzekeren dat dit absoluut onwaar is. Er zijn absoluut geen 
bewijzen voor, maar de groep gebruikt dit als argument om leningen van Thay Thich Tri Thoat en Thay 
Dong Nguyen niet terug te betalen en het legitieme bestuur aan de kant te zetten. Wij werken 
momenteel met een boekhouder om de beschuldigingen te ontkrachten. 
 
De groep heeft de leningenadministratie in de openbaarheid gegooid, waardoor geheime informatie is 
vrijgekomen en sommige boeddhisten in de problemen zijn gekomen. Ook pleegt de groep 
contractbreuk door rechtsgeldige leningscontracten met Thay Thich Tri Thoat en Thay Dong Nguyen niet 
na te willen komen. 
 
Vervolgens heeft de groep Thay Thich Tri Thoat gechanteerd, geïntimideerd en zwaar onder druk gezet 
om een document te tekenen om afstand te doen van zijn rol als voorzitter en bestuurslid. Thay Thich 
Tri Thoat heeft dit, terecht, geweigerd. Daarna heeft Minh Tu op eigen houtje (dus illegaal) de KvK 
registratie gewijzigd. Hij heeft Thay Thich Tri Thoat als voorzitter uitgeschreven en een ander in zijn 
plaats ingeschreven. Hier was geen bestuursbesluit voor. Om die reden zijn wij, het bestuur en ik, Frank 
Visser, een bezwaarprocedure gestart tegen deze wijzigingen om zo het legitieme bestuur in ere te 
herstellen. 
 
De groep heeft inmiddels ook de sloten van de tempel vervangen en de kamer van Thay Thich Tri Thoat 
open gemaakt en ontruimd. Ik heb Minh Tu er 2 keer (waarvan 1 keer per aangetekend schrijven) op 



gewezen dat als hij de kamer van Thay Thich Tri Thoat zou openen hij een strafbaar feit zou plegen 
(namelijk huisvredebreuk), waarvan wij direct aangifte zouden doen. Minh Tu heeft de kamer toch 
geopend en dus te kwader trouw gehandeld. De politie is hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Thay Thich Tri Thoat heeft mij, Frank Visser, met instemming van het hele bestuur (inclusief Minh Tu), 
een volmacht gegeven om het bestuur van de stichting te vertegenwoordigen. (Dit is besproken in een 
vergadering op maandag 28 maart 2022, opgenomen en vastgelegd in notulen.) Wij vechten op dit 
moment hard met alle juridische middelen die er zijn om het onrecht dat de groep nu aanricht te 
bestrijden. Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat wij deze zaak zullen winnen en het legitieme 
bestuur in ere hersteld zal worden. 
 
Indien u in het verleden een lening heeft verstrekt aan de tempel (getekend door het legitieme bestuur), 
hoeft u zich geen zorgen te maken. Wanneer het legitieme bestuur de controle over de tempel en haar 
financiën terug heeft, zullen alle contracten die zij is aangegaan worden nageleefd. Wij danken u 
hartelijk voor uw begrip. 
 
Tot slot wil ik u er nog op wijzen, dat er aanstaande zondag, 15 mei, een Vesak viering wordt 
georganiseerd in Linh Son Tempel. Deze viering wordt georganiseerd door de tegenpartij en niet door 
het legitieme stichtingsbestuur. Het bestuur zal deze viering niet tegen houden, maar het heeft geen 
vergunning voor deze viering aangevraagd, wat eigenlijk wel vereist is. Het bestuur kan dan ook geen 
verantwoordelijkheid nemen voor dit feest, maar wil u niet tegenhouden om de tempel op deze dag te 
bezoeken. 
 
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@linhsonholland.nl. Houdt u ook de website 
www.linshonholland.nl in de gaten voor toekomstige updates. 
 
Wij danken u voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 
 
 
Frank Visser 
Gevolmachtigde namens de Stichting Linh Son Tempel en Thay Thich Tri Thoat. 


