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Werkwijze en doelen:
De doelstelling van de stichting NCN luidt: ’het bevorderen ,stimuleren,
onderwijzen en verspreiden van de Tibetaanse Nyingma traditie van het
Boeddhisme. ‘ NCN doet dat op twee manieren: 1. Het doorgeven van
deze leringen aan het het westen in een vorm aangepast aan de
moderne wereld en 2. door het ondersteunen van de wereldwijde
projecten van TNMC, Tibetan Nyingma Meditation Centers. Deze
projecten zijn ook enerzijds gericht op behoud van cultuur en
gedachtengoed van het Tibetaans Boeddhisme in het oosten en
anderzijds op het vestigen van een basis voor de Dharma in het
westen. De Stichting functioneert daarbij onder de directe leiding van
het Tibetan Nyingma Meditation Centre (TNMC) , een non profit
organisatie gevestigd in de staat Californie
Het belangrijkste TNMC project dat via de bijdrage van NCN (en via de
drie andere Nyingma Centra in Keulen, Rio de Janeiro en Sao Paolo)
ondersteund wordt is het Yeshe De Tekst Preservation Project. Toen in
1959 tijdens de Chinese inval in Tibet veel kloosterbibliotheken
vernietigd waren en vooraanstaande leraren gevangen genomen,
gedood of gevlucht waren werd deze organisatie opgericht om teksten
te verzamelen opnieuw uit te geven en gratis te distribueren. Nieuwe
1

bibliotheken en kloosters in het Himalayagebied worden met de boeken
ingericht, ceremonies en samenkomsten en overdracht van de kennis
wordt georganiseerd en ism Dharma Publishing en Mangalam Reseach
Center (USA) worden teksten vertaald en worden vertalingen
voorbereid.
Over deze omvangrijke onderneming werden verschillende films en
boeken gemaakt die via NCN of online te bezichtigen zijn.
In 2017 werden door de internationale Nyingma centra gezamenlijk ook
de activiteiten van het recent geopende Sarnath International Nyingma
Institute met een bescheiden bijdrage ondersteund.
Sinds 2014 is NCN ook lid van de recent opgerichte Nyingma Association
van Mandala Organisations, het overlegorgaan van alle samenwerkende
Nyingma organisaties opgericht door Tarthang Tulku.
Bestuursleden waren in 2017:

Vries, Johanna Helena 20-10-1944, 's-Gravenhage 18-03-1997
Jurgens, Mary Rose 03-06-1932, Berlijn, Duitsland 30-09-2000
Pasternak, Carolyn Eileen 16-11-1949, Michigan, Verenigde Staten
van Amerika 15- 07-2003
Ebbens, Edzo Hommo 01-03-1944, Groningen 01-11-2008
Penningmeester
van de Hulst, Elske Marion 01-08-1951, Leiden 01-11-2008
Smits, Dymphna Petronella Florentina Maria 19-10-1962,
Eindhoven 30-04-2010 (datum registratie: 09-09-2014)
Verschuuren, Monique Wilhelmina 09-05-1959, Helmond 01-012014 (datum registratie: 09-09-2014)
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Belonings beleid :
Bestuursleden docenten en projectleiders van Nyingma Centrum
Nederland worden voor hun werkzaamheden in de regel niet betaald.
Een persoon die op verzoek van het bestuur haar volledige werkweek
vrijmaakte voor NCN woont in het centrum en ontvangt een minimum
salaris van NCN. Aan andere vaste vrijwilligers wordt waar nodig soms
een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoedingen verstrekt.

Activiteiten en evenementen in 2017
Bijzondere gebeurtenissen in het jaar 2017 waren:

Nyingma Centrum Nederland
Enlightenment Stupa

Stupa
Het verder gereedmaken van de meditatiedaktuin en van de 3,5 meter
hoge Enlightenment Stupa door vrijwilligers van de Sacred Art Sudio. In
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februari 2018 werd de stoepa bekrachtigd en ingewijd door Lama
Palzang in aanwezigheid van een groot aantal vrienden medewerkers,
studenten en relaties..
-Crowdfunding voor Yeshe De
Een succesvolle crowdfunding actie , samen met de Nyingma Centra in
Keulen, Sao Paolo en Rio de Janeiro was gericht op het inzamelen van
extra geld voor de heruitgave door Yeshe De van het verzameld werk
van Patrul Rinpoche, een vooraanstaande Tibetaanse leraar. Met de
aktie werd bijna €7000 ingezameld dat in zijn geheel ter beschikking is
gesteld van Yeshe De.
-Basisopleiding tot Kum Nye trainer
Eind 2017 was de succesvolle afronding van de eerste lichting studenten
van de basisopleiding tot Kum Nye trainer. Nyingma Centrum Nederland
is de enige instantie in de Benelux die gerechtigd is Kum Nye onderricht
te geven. Middels dit nieuwe trainingsprogramma kunnen de
zegeningen van Kum Nye zich nu met behoud van kwaliteite verder
gaan verspreiden.
-Planting Seeds for Healing #2 Door vertegenwoordigers van NCN
werden samen met vertegenwoordigers van het Duitse Nyingma
Centrum vergulde en bekrachtigde tsa-tsa’s ceremonieel begraven bij
het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Donaties tbv het
project kwamen ten goede aan het Yeshe De Tekst Preservation Project.
-In 2017 groeide het aantal mensen dat bij Nyingma Centrum lessen
volgde opnieuw licht. NCN merkt een toenemende belangstelling bij
westerse studenten voor boeddhisme, tibetaanse taal, meditatie en
yoga en in het algemeen: voor innerlijke rust en zingeving. Om
uitwisseling en zingeving te bevorderen werd het lesaanbod in
leeftijdgerichte cursussen vervolgd : Kum Nye Yoga voor 50 plus en
meditatie voor jongeren. Ook de uitbreiding van het leerplan met
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enkele nieuwe vakken zoals Boeddhistische Geschiedenis en Path of
Beauty en een nieuwe online cursus Tibetaans voor beginners droegen
bij aan de lichte stijging van het studentenaantal
- In 2017 vonden in Amsterdam diverse retraites plaats waaronder vier
succesvolle nternationale retraites door gastdocenten uit California :
Jack Petranker, directeur van het Center for Creative Inquiry in
Berkeley introduceerde in samenwerking met NCN en NZD
(Nyingma Zentrum Deutschland) in Amsterdam de nieuwe training
Full Presence Mindfulness waarmee voor mindfulnessbeoefenaars
een brug wordt geslagen naar de verderstrekkende beoefening
van de Tijd Ruimte Kennis visie van Tarthang Tulku. Verschillende
nederlandse studenten zijn momenteel in training bij het CCI om
FPM aan anderen door te kunnen geven.
Arnaud Maitland , nederlander van geboorte en direceur van
Dharma Publishing organiseerde in coproductie met NCN drie
international retreats die ook door deelnemers wereldwijd per
webinar te volgen waren. Twee retreats betroffen Skilful Means
onderricht ‘Transforming Stress into Wellbeing’ (feb 2017) en
Power of Time (okt 2017) . In juni 2017 presenteerde Arnaud ook
een retreat Kum Nye Dancing

Veel dank aan alle vrijwilligers, studenten en donateurs die al deze
evenementen, lessen en projecten mogelijk maakten! Moge de effecten
positief doorwerken ten bate van een vreedzamer wereld en welzijn
voor alle levende wezens.
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Financieel jaarverslag 2017-2026:
Balans Sitichting NCN 2016-2017
Bezittingen totaal
Eigen vermogen
Debiteuren kort/lang
Geldmiddelen
Rekening Courant
Fondsen
Crediteuren
Uitgestelde donaties
Uitgestelde omzet
Voorzieningen huis
Winst

2017
2016
Debet
Credit
Debet
Credit
€ 265.516
€ 273.782
€ 0 € 356.017
€ 353.635
€ 6.077
€ 3.677
€ 7.123
€ 165.005
€ 151.136
€ 1.810
€ 3.004
€ 11.208
€ 18.140
€ 864
€ 1.000
€ 11.745
€ 4.600
€ 14.200
€ 40.000
€ 40.520
€ 1.054
€ 2.383
€ 437.652 € 434.034 € 430.405 € 430.405

Winst en Verliesrekening Stichting NCN 2017 2016

2017
Debet
Credit

Omzet lessen
Kosten lessen
Basisopleiding Kum Nye trainer
Lessen buiten Amsterdam minus kosten
Retreats
Opbrengst Lessen Amsterdam
Vrijwilligers- en personeelskosten
Publiciteits- en kantoorkosten
Extra donatie YesheDe 2016
Huisvestingskosten (inclusief zakelijke lasten)
Bestuurskosten
revisie computernetwerk
Donaties
inkomsten Verhuur
Bijdrage NPN
Extra bijdrage Noord
Donaties aan Nyingma Centers USA
Kosten Sacred Art
Afschrijvingen huis
Resultaat

2016
Debet
Credit
€ 95.506
€ 11.214

€ 12.500
€ 8.269
€ 22.667
€ 43.566
€ 19.528
€ 10.659

€ 14.994
€ 7.934
€ 4.600
€ 19.119
€ 1.260
€ 1.182

€ 23.512
€ 7.656
€ 28.773
€ 17.940
€ 21.430
€ 6.193

€ 75.362
€ 8.275
€ 5.980
€ 1.054
€ 2.383
€ 162.392 € 162.392 € 152.303

€ 21.392
€ 14.405
€ 21.000

€ 89.638
€ 5.134
€ 6.265
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€ 152.303

