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Afferden, 30 december 2020 

BESTUURDERSVERKLARING 2020 

Op de vergadering van 27 december jl. zijn een aantal ontwikkelingen van de Stichting Dhammakaya 

Nederland besproken. Gezien de omstandigheden van de coronacrisis, vond de vergadering volledig 

online plaats. 

Vanaf 2020 volgt Stichting Dhammakaya Nederland de afspraak die is gemaakt met andere tempels 

in onze traditie om een gezamenlijke bijdrage te storten voor gezamenlijke kosten, zoals kosten voor 

ceremoniële uitzendingen via Internet, vergaderkosten, en dergelijke. De verblijfsvergunning voor 

eerw. Nampanya is helaas geweigerd. De eerw. Nampanya is de eerste keer dat het UWV verplicht 

om een inburgerings- en taalcursus af te ronden opdat de aanvraag kan worden goedgekeurd, een 

eis die zelden wordt gesteld aan kloosterlingen. 

De stichting heeft een busje aangeschaft, waarmee gemakkelijk personeel, vrijwilligers en 

ceremoniële benodigdheden kunnen worden vervoerd.  

Verder is het magazijn achter de keuken helemaal gerenoveerd door vrijwilligers, grotendeels 

gefinancierd door de stichting zelf. De bekroning is inmiddels gesmeed en klaar, maar de ceremonie 

voor installatie van de nieuwe bekroning op de tempel kan helaas nog niet gerealiseerd worden 

vanwege de coronacrisis. Van Dinther heeft wel aan het begin van het jaar een volledige 

inventarisatie gedaan van wat er binnen korte en lange termijn aan de voormalige kerk gerenoveerd 

moet worden, hetgeen gebeurde op advies van de adviseur monumentenzaken, Rick Jonkers. 

De stichting heeft, op aandringen van de Boeddhistische Unie Nederland, een actieve rol ingenomen 

in het adviseren en motiveren van de aanhang van de tempel op het gebied van preventie van de 

verspreiding van corona. Er is in dit kader ook meer overleg met de andere drie Thaise 

boeddhistische tempels in Nederland. 
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