Stichting Linh Son Tempel
Beetskoogkade 7
1631 DP OUDENDIJK
Hoorn, 25 juni 2022
Betreft: situatie Linh Son Tempel te Oudendijk.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Beste boeddhisten,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief betreffende de situatie bij Linh Son Tempel te Oudendijk. Indien u de
eerste brief gemist heeft, kunt u deze nalezen op de website van Linh Son Tempel: www.linhsonholland.nl. Bij deze
willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in Linh Son Tempel.
Zoals bekend heeft één bestuurslid een door hem als rivaal ervaren ander bestuurslid eigenmachtig uitgeschreven
bij de KvK als gevolg waarvan daar een herstelprocedure loopt. De schriftelijke stukkenwisseling is daarin
afgehandeld en vermoedelijk zal de KvK eind juli/begin augustus een mondelinge behandeling vaststellen en daarna
een beslissing nemen.
Het betreffende bestuurslid heeft ook de sloten van de tempel veranderd of althans daarvoor verantwoordelijkheid
genomen.
Het bestuurslid rechtvaardigt zijn acties door beschuldigingen van fraude aan het adres van de heer X. Do (Thay
Thich Tri Thoat). Bewijsmiddelen daarvoor worden niet geleverd. Wel worden door hem mensen gemobiliseerd en
worden die mensen aangemoedigd om de beschuldigingen als vaststaand aan te nemen. Vastgesteld moet worden
dat het bestuurslid dat de beschuldigingen uit, zelf de penningmeester van de stichting is. Dit vanaf de oprichting
tot heden.
Financiën van de stichting
In antwoord op de beschuldiging heb ik, Frank Visser, in opdracht van het bestuur, de administratie overhandigd aan
een professioneel boekhoudkantoor. Deze heeft de administratie over de jaren 2015 t/m 2020 nagekeken en heeft
niet kunnen vaststellen dat er gelden ‘verdwenen’ zijn. Sterker: de aanwezige banktegoeden zijn hoger dan wat op
grond van de geregistreerde inkomsten en uitgaven zou moeten worden verwacht. In de woorden van het
boekhoudkantoor:
“Conclusie: gedurende de jaren 2015 tot en met 2020 is het eindsaldo van de bankrekeningen hoger dan verwacht
mag worden volgens het kasstroomoverzicht. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat er in de betreffende jaren
uiteindelijk meer baten zijn geweest dan dat er zijn verantwoord in de oorspronkelijke stukken van de stichting. Het
verschil spitst zich vooral toe op 2015 tot en met 2017. Over 2018 tot en met 2020 zijn de verschillen
verwaarloosbaar.”
Dit rapport is op 22 juni jl. besproken in een bestuursvergadering waarvoor het voltallige legitieme stichtingsbestuur
is uitgenodigd. Helaas heeft de penningmeester, dhr. N.H. Lam (Minh Tu) het laten afweten en is niet op komen
dagen bij de bestuursvergadering. Hij heeft het rapport ruim tevoren ontvangen en daarop geen reactie gegeven.
De overige bestuursleden hebben aan de hand van dit rapport vastgesteld dat de beschuldigingen van fraude geen
financiële basis hebben.

Het rapport zal gepubliceerd worden op de website van Linh Son Tempel: www.linhsonholland.nl.
Tijdens de bestuursvergadering is tevens gesproken over het financiële jaarverslag van 2021. De stichting is in het
kader van de ANBI regeling verplicht om vóór 1 juli een jaarverslag te publiceren op de website. De penningmeester
heeft zijn taak echter verzaakt. Om de stichting alsnog tijdig aan zijn verplichtingen te laten voldoen, heb ik aan de
hand van de beschikbare documentatie een voorlopig jaarverslag opgesteld, welke eveneens op de website
gepubliceerd wordt. Ook in 2021 was er sprake van een overschot en geen tekort. (Er zijn dus meer donaties
geweest, dan genoteerd in de administratie.) Er is geen geld verdwenen. Het voorlopige rapport is terug te vinden
op de website.
Status procedure KvK registratie
Ondertussen loopt de procedure tegen de illegale wijziging van de KvK registratie nog steeds. Als gezegd wordt de
exacte datum voor de mondelinge behandeling nog - waarschijnlijk begin volgende week - bekendgemaakt. Wij gaan
ervan uit dat de oude KvK registratie dan hersteld zal worden.
Bijeenkomst
Thay Thich Tri Thoat is momenteel in Nederland. Hij zal binnenkort een bijeenkomst organiseren voor de
boeddhisten in Nederland. Indien u bij deze brief een uitnodiging van Thay Thich Tri Thoat bijgesloten vindt, bent u
van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
Overigens wordt er door de groep van de penningmeester op 24 juli a.s. een viering georganiseerd in de tempel
zelf. Dit is niet de viering welke binnenkort door het legitieme stichtingsbestuur wordt georganiseerd. Voor deze
viering geldt hetzelfde als voor de vorige illegale viering van 15 mei jl. Het bestuur van de stichting Linh Son Tempel
zal deze viering niet tegenhouden, maar kan geen enkele verantwoordelijkheid voor deze viering nemen. Ook
heeft het legitieme stichtingsbestuur geen evenementenvergunning voor deze viering aangevraagd. Desondanks
wil het bestuur u niet tegenhouden om de tempel op deze dag te bezoeken.
Voor vragen, kunt u contact opnemen via info@linhsonholland.nl. Houdt u ook de website www.linhsonholland.nl
in de gaten voor toekomstige updates. Indien er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u wederom
informeren via een volgende nieuwsbrief.
Wij danken u voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,

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

