STATUTEN
van de Kwan Yin Sangha van het Zenboeddhistisch Zen Centrum Nijmegen
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.1. Het zelfstandige kerkgenootschap draagt de naam: Kwan Yin Sangha Nijmegen, c.q. Zen Centrum
Nijmegen hierna te noemen Sangha.
1.2. De Sangha is gevestigd te Heilig Landstichting (gemeente Berg en Dal) aan de Petruslaan 1, 6564 AJ, en
bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig
erkend naar Nederlands recht.
GRONDSLAG
Artikel 2
2.1. De Sangha aanvaardt de Boeddha-Dharma (de leer van de Boeddha), zoals uitgedragen in de Pali
Canon en de geschriften van diens opvolgers in de door Maezumi Roshi (1931-1995) opgerichte White Plum
Lineage als inspiratiebron voor een bewust, bevrijd en vreedzaam leven. Als centrale oefening voor het
doorgronden van deze Boeddha Dharma beschouwt de Sangha zazen, de zitmeditatie zoals onderwezen
door o.a. Dogen Zenji (1200-1253), die als stichter van de Soto Zenschool wordt beschouwd. De leraar van
de Kwan Yin Sangha is Dick Butsugen Kobun Verstegen sensei (hierna te noemen: de leraar), die tot deze
lineage behoort in de 83ste generatie als gevolg van de Dharmatransmisie die hij op 17 juni 2017 ontving van
zijn Dharmaleraar Niko Sojun Tydeman sensei. Tydeman ontving zijn transmissie van Genpo Roshi aan wie
Maezumi Roshi transmissie verleende.
DOELSTELLINGEN
Artikel 3
3.1. De Sangha stelt zich ten doel onder spirituele leiding van zijn leraar:
a. Medemensen in staat te stellen zich op zenboeddhistische wijze te verdiepen in de Boeddha-Dharma,
zoals uitgedragen door de historische Boeddha en diens opvolgers en navolgers en zich te bekwamen in de
centrale zazen-beoefening.
b. Daartoe bijeenkomsten te organiseren, waarbij deze verdieping en deze beoefening centraal staan.
c. bij te dragen tot een vreedzame en verlichte samenleving.
MIDDELEN
Artikel 4
4.1. De Sangha bevordert de hierboven omschreven doelstellingen
a. door in Nijmegen en omgeving en zo nodig daarbuiten actief te zijn,
-via het gebruiken en onderhouden van een oefenplaats (zendo),
-via het houden van retraites op plaatsen die daarvoor geëigend zijn,
-via het uitnodigen van leraren uit andere boeddhistische disciplines en scholen,
-via het beheren, regelmatig vernieuwen en onderhouden van een website,
-via het gebruik van sociale media,
-via het publiceren van boeken en teksten.
b. door het voorzien in haar eigen financiële behoeften.
INKOMSTEN
Artikel 5
5.1. De inkomsten van de Sangha bestaan uit:
a. financiële bijdragen van leden en vaste bezoekers,
b. giften,
c. erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten.
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DE LEDEN
Artikel 6
6.1. De Sangha kent ingeschreven leden - in deze statuten en in het huishoudelijk reglement verder te noemen
de leden - die zijn toegelaten op grond van hun inschrijving via de website van Zen Centrum Nijmegen of
anderszins.
6.3. Het lidmaatschap van de Sangha vervalt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid of door het bestuur van de Kwan Yin Sangha/Zen Centrum Nijmegen of door
de leraar.
6.4 In bepaalde gevallen kan het bestuur aan een daarvoor in aanmerking komende persoon een
buitengewoon lidmaatschap aanbieden.
HET BESTUUR
Artikel 7
7.1. De Sangha wordt vertegenwoordigd door de leraar en door een bestuur.
7.2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de zakelijke aangelegenheden van de Sangha. Het behartigt deze,
initieert beleid, voert besluiten uit en beheert de goederen en financiële middelen van de Sangha.
7.3. Het bestuur vertegenwoordigt de Sangha in en buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen binnen
de doelstellingen van de Sangha.
7.4. Het bestuur bestaat uit drie personen. Wanneer door bijzondere omstandigheden het aantal bestuursleden
minder dan drie bedraagt, blijven de overige bestuursleden een wettig college vormen. Zo spoedig mogelijk
dient in vacatures te worden voorzien. De leraar is q.q. lid van het bestuur, tenzij hij hiervan afziet.
7.5. De onderscheiden taken en verantwoordelijkheden van de leden van het bestuur zijn nader uitgewerkt in
het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement zijn regels gesteld omtrent de te houden
vergaderingen, de wijze van vergaderen, het stemmen en de besluitvorming.
7.6 De verhouding tussen leraar en bestuur wordt nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
7.7. Een aanstelling als lid van het bestuur vervalt terstond bij beëindiging van het lidmaatschap van de Sangha.
DE LEDENVERGADERING
Artikel 8
8.1. Tenminste eenmaal per jaar wordt schriftelijk de ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur
verantwoording aflegt voor zijn daden van bestuur en beheer.
8.2. Indien ten minste eenderde der leden dit met duidelijk omschreven redenen schriftelijk aan het bestuur
kenbaar heeft gemaakt, wordt door het bestuur binnen 30 dagen de ledenvergadering bijeengeroepen.
8.3. Alles wat verder nodig is voor het bijeenroepen en houden van een ledenvergadering wordt in het
huishoudelijk reglement geregeld.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 9
9.1. Al hetgeen betrekking heeft op het functioneren van de Sangha wordt nader geregeld in het huishoudelijk
reglement. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
OPRICHTING en STATUTENWIJZIGING
Artikel 10
10.1. Met de vaststelling van deze statuten is de Kwan Yin Sangha opgericht als spirituele organisatie in de
rechtsvorm van een kerkgenootschap op 28 april 2018 door:
• Judicus, Marinus Pieter Jan Verstegen, geboren 3 november 1940 te Den Haag,
• Maarten Constant Maria Jurgens, geboren 18 augustus 1944 te Nijmegen,
• Meike Oosterwijk, geboren 9 september 1977 te Zwolle.
10.2. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde deel
van het totaal aantal geldige stemmen, uitgebracht in een speciaal daartoe bijeengeroepen
ledenvergadering.
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10.3. De artikelen 2, 3, 10 en 11 kunnen nimmer veranderd worden.
ONTBINDING
Artikel 11
11.1. De Sangha kan worden ontbonden, indien ten minste tweederde van het totale aantal geldige stemmen
daartoe besluit in een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering.
11.2. In geval van ontbinding van de Sangha zal het gehele vermogen worden uitgekeerd aan de leraar.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 12
12.1. Als de statuten en/of het huishoudelijk reglement in enig geval niet voorzien, beslist de leraar.
12.2. Alles waarbij de statuten een nadere uitwerking behoeven, kan worden vastgelegd in het huishoudelijk
reglement.
Deze statuten zijn bij de oprichting op 28 april 2018 vastgesteld en ondertekend
te Heilig Landstichting door:

Judicus, Marinus Pieter Jan Verstegen, geboren 3 november 1940 te Den Haag,
handtekening:
…………………………………………………………………………………………………………

Maarten Constant Maria Jurgens, geboren 18 augustus 1944 te Nijmegen
handtekening:
…………………………………………………………………………………………………………

Meike Oosterwijk, geboren 9 september 1977 te Zwolle.
handtekening:
…………………………………………………………………………………………………………
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HUISHOUDELIJK REGELEMENT
van de Kwan Yin Sangha van het Zenboeddhistisch Zen Centrum Nijmegen
ALGEMEEN
Artikel 1 De Sangha
1.1. De Sangha is een gemeenschap van mensen die zich committeren aan de zenpraktijk zoals die bestaat
binnen de door Maezumi Roshi in de tweede helft van de vorige eeuw gestichte lineage.
DE LEDEN
Artikel 2 Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap
2.1.1. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke acceptatie door de leraar en/of het bestuur.
2.1.2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt indien zich één van de in artikel
6.3. van de statuten genoemde situaties voordoet.
2.1.3. Van de leden wordt verwacht, dat zij zich van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de Sangha,
zowel in geestelijke als in materiële zin, bewust zijn. Deze verantwoordelijkheid uit zich onder andere in:
a. het naar vermogen meewerken aan de geestelijke opbouw en bloei van de Sangha;
b. hulp- en dienstbetoon zowel naar elkaar als naar de Sangha;
c. het in bescherming nemen van de Sangha tegenover derden;
d. het naar draagkracht bijdragen in de financiële en materiële behoeften van de Sangha, conform het
boeddhistische principe van dana.
e. voor de in 2.1.3.d. bedoelde bijdragen kan het bestuur richtlijnen vaststellen.
2.1.4. Ieder lid heeft stemrecht in de ledenvergadering, behalve wie van stemrecht is uitgesloten.
2.1.5. Ieder lid heeft het recht zaken ter bespreking voor te leggen aan het bestuur.
Artikel 2.2 Tuchtmaatregelen en royement
2.2.1. Indien een lid zich gedraagt in strijd met artikel 2 of 3 van de Statuten of artikel 2.1.3. van dit reglement
kan het bestuur een tuchtmaatregel toepassen. Als tuchtmaatregel kan betrokkene de toegang tot de
ledenvergadering, het stemrecht en/of de toegang tot bijeenkomsten van de Sangha worden ontzegd. Dit
wordt aan betrokkene medegedeeld. Een maatregel kan worden ingetrokken als het doel is bereikt of als om
andere redenen intrekking gewenst wordt geacht. Een lid van het bestuur, tegen wie een tuchtmaatregel is
getroffen, is verplicht onmiddellijk af te treden.
2.2.2. Uitsluiting van leden als bedoeld in artikel 6.3. van de statuten geschiedt door het bestuur nadat de
betrokken persoon daarover onderhouden is en nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om zich ten
overstaan van het bestuur mondeling, dan wel schriftelijk, te verantwoorden.
Tot uitsluiting van lidmaatschap kan worden besloten:
a. indien kan worden aangetoond dat de betrokkene zich gedraagt in strijd met artikel 2 of 3 van de Statuten
of artikel 2.3.1. van dit regelement;
b. indien de betrokkene zonder geldige reden langer dan een jaar de bijeenkomsten verzuimd heeft;
d. indien betrokkene handelingen doet of nalaat waardoor de belangen van de Sangha ernstig worden
geschaad.
BESTUUR en LERAAR
Artikel 3.1 Ambten en taken
3..1.1. Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering. De leraar is qualitate qua lid en voorzitter van
het bestuur tenzij hij van dit prerogatief geen gebruik wil maken. De twee andere leden vervullen de functie
van secretaris en penningmeester.
3.1.2 De leraar is verantwoordelijk voor de spirituele leiding van de Sangha;
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3.1.3. Het bestuur heeft voornamelijk een faciliterende functie en is verantwoordelijk voor de materiele en
immateriële condities waarin de leraar zijn werk doet.
3.1.4. Het bestuur kan een lid aanwijzen als vervanger van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester in
geval van langdurige ziekte of langdurige afwezigheid met dezelfde rechten en plichten als degene die
vervangen wordt.
3.1.5. Specifieke werkzaamheden van de secretaris:
a. algemene en ledenadministratie en correspondentie;
b. notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen;
c. versturen van convocaties en agenda's voor vergaderingen.
3.1.6. Specifieke werkzaamheden van de penningmeester:
a. beheer der financiën;
b. verantwoordelijkheid dragen voor de financiële administratie en regelmatige verslaggeving;
c. het opmaken van een financieel jaarverslag t.b.v. de jaarvergadering;
d. het opstellen van een begroting over één of meerdere jaren;
e. verantwoordelijkheid dragen voor het verrichten van betalingen tot een maximumbedrag per betaling dat
door het bestuur vastgesteld wordt. Voor betalingen van hogere bedragen is mede-ondertekening door de
voorzitter van het bestuur vereist op basis van een vooraf door voorzitter en secretaris van het bestuur
ondertekend bestuursbesluit. Het bestuur kan een plaatsvervanger uit het bestuur aanwijzen die ook bevoegd
is tot het verrichten van betalingen.
3.1.7 Secretaris en penningmeester hebben stemrecht in het bestuur.
3.1.8. Het bestuur voert het beheer over alle eigendommen van de Sangha. Onverminderd zijn
verantwoordelijkheid aan de ledenvergadering heeft het bestuur het recht alle handelingen te verrichten of na
te laten welke hij van belang acht voor het goed besturen en beheren.
3.1.9. Het bestuur verstrekt een nader overeen te komen vergoeding aan de leraar.
3.1.10. Indien zich een onoverbrugbaar verschil van inzicht voordoet tussen bestuur en leraar, beslist de
ledenvergadering met een meerderheid van tweederde.
Artikel 3.2 Verkiezingen
3.2.1. De ledenvergadering kiest het bestuur de eerste maal op voordracht van de leraar en nadien voorziet
de ledenvergadering in het vervullen van vacatures op voordracht van het bestuur.
3.2.2. Verkiesbaar zijn leden, die ten minste een jaar onafgebroken lid zijn van de Sangha. Van deze termijn
kan worden afgeweken op voordracht van het bestuur. Leden kunnen zichzelf kandidaat stellen met een
schriftelijke mededeling aan het bestuur.
3.2.3. Stemmen over personen gebeurt schriftelijk, indien een van de leden dat wenst.
Kandidaten zijn gekozen bij ten minste tweederde meerderheid van het totaal aantal geldige stemmen.
3.2.4. Wanneer vanuit de leden geen of onvoldoende kandidaten genoemd worden, is het bestuur gerechtigd
zelf zorg te dragen voor het samenstellen of completeren van de kandidatenlijst. Het bestuur kan zonder
goedkeuring van de ledenvergadering voorzieningen treffen om op andere wijze in een vacature te voorzien.
3.2.5. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn zij
direct herkiesbaar.
Artikel 3.3 De bestuursvergadering
3.3.1 Het bestuur benoemt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.1. uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.
3.3.2 Het bestuur vergadert ten minste één keer per jaar. Voorstellen uit de Sangha aan het bestuur dienen
tijdig en schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris.
3.3.3 De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor het opstellen van de agenda en eventuele bijlagen.
3.3.4 Alle besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen.
3.3.5 Alle stemmingen geschieden mondeling of bij handopsteken. Indien één der stemgerechtigden dit
verlangt, wordt schriftelijk gestemd.
DE LEDENVERGADERING
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Artikel 4
4.1. Ten minste eenmaal per jaar wordt schriftelijk een ledenvergadering bijeengeroepen, waarin het bestuur
verantwoording aflegt van zijn in een bestuursverslag beschreven daden van bestuur en beheer.
In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beheer van de
financiën van de Sangha en over het door het bestuur gevoerde financiële beleid, zoals beschreven is in de
door het bestuur opgemaakte jaarrekening.
Een financiële controlecommissie, zoals neergelegd in artikel 4, brengt aan de ledenvergadering verslag uit
van haar bevindingen.
Het door het bestuur opgestelde jaarverslag (het bestuursverslag en de jaarrekening) wordt ter goedkeuring en
vaststelling voorgelegd aan de ledenvergadering.
Tevens neemt de ledenvergadering een besluit over het verlenen van decharge aan het bestuur.
In deze vergadering zal het bestuur voorts het te voeren beleid kenbaar maken door middel van een
(meerjaren-)begroting met toelichting of op een andere manier. Het aldus door het bestuur voorgestelde en
bekendgemaakte te voeren beleid dient te worden bekrachtigd door een besluit tot goedkeuring door de
ledenvergadering.
4.2. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen zo vaak als dat nodig wordt geacht.
4.3. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de ledenvergadering, maar is bevoegd een
ledenvergadering door een ander te laten voorzitten. Indien het bestuur is teruggetreden, zal de
ledenvergadering haar eigen voorzitter aanwijzen. Deze voorzitter van de ledenvergadering zal de leden
oproepen kandidaten te noemen voor een nieuw te vormen bestuur.
4.4 Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald in de statuten of dit
huishoudelijk reglement. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
In buitengewone gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan vooraf een tweederde meerderheid worden
vereist. In buitengewone gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan schriftelijke stemming voorgeschreven
worden. Dit wordt uiterlijk met het uitreiken van de agenda bekend gemaakt.
4.5 Indien leden door ziekte of andere zwaarwichtige redenen verhinderd zijn een ledenvergadering bij te
wonen, kunnen zij zich, behoudens goedkeuring door het bestuur, laten vertegenwoordigen door medeleden.
Alleen bij schriftelijke stemming kunnen leden een ander lid schriftelijk volmacht geven om te stemmen over de
in de agenda vastgestelde voorstellen. Een lid mag voor ten hoogste drie andere leden bij volmacht stemmen.
De ondertekende volmachten dienen uiterlijk bij aanvang van de vergadering te worden overgelegd aan de
secretaris.
4.6 Aankondiging van ledenvergaderingen geschiedt schriftelijk minimaal twee weken voorafgaande aan de
ledenvergadering. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De agenda en de te bespreken
stukken en voorstellen worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ledenvergadering uitgereikt of
toegezonden.
4.7 Ieder lid heeft het recht om uiterlijk tot één week voor de datum van de ledenvergadering schriftelijk
voorstellen in te dienen bij het bestuur. Elk ingediend voorstel kan na beoordeling door het bestuur op de
agenda worden geplaatst en van advies worden voorzien.
DE LERAAR
Artikel 7
7.1 Aan de leraar is het uitdragen van de Boeddha-Dharma in het bijzonder toevertrouwd. Hij kan leden
aanwijzen die hem bij zijn leraarswerk ondersteunen.
7.2 De leraar kan assistenten en/of Dharma-opvolgers aanwijzen die zijn taak kunnen overnemen, zodra dat
om redenen van gezondheid of anderszins nodig is.
7.3 Indien geen Dharma-opvolger beschikbaar is, kan het bestuur op zoek gaan naar een geschikte
Dharmaleraar, bij voorkeur binnen de in artikel 2 van de Statuten genoemde White Plum Lineage. Indien het
bestuur een geschikte leraar heeft gevonden, doet het daarvan mededeling aan de ledenvergadering.
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COMMISSIES
Artikel 8
8.1 Het bestuur kan commissies benoemen die specifieke taken verrichten.
8.2 Financiële controlecommissie. Zij onderzoekt onder meer de jaarrekening van de Sangha en de
administraties van alle onderdelen van de Sangha. De financiële controlecommissie bestaat uit twee leden,
die worden gekozen voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze periode zijn zij direct herkiesbaar.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 9
9.1 Op het punt van ethisch gedrag binnen de Sangha achten Sangha, bestuur en leraar zich in de geest
gebonden aan de De Zen Heart Sangha Gedragscode van november 2015 (http://www.zenheart.nl/
userfiles/downloads/Gedragscode%20ZHS.pdf)
9.2 In de ledenvergadering kan tot wijziging van het huishoudelijk reglement worden besloten met een
meerderheid van ten minste tweederde deel van het totale aantal geldige stemmen. Bij de uitnodiging dient
een afschrift van de voorgestelde wijziging(en) te worden gevoegd.
9.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Ledenvergadering op ……………………….. en ondertekend te
Nijmegen.

www.zennijmegen.nl | info@zennijmegen.nl
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