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Beleidsplan Stichting Tapiritsa 2019 – 2024 

1. De context 

Stichting Tapiritsa is in 2015 opgericht op aanbeveling van de Tibetaanse abt en 
leraar Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche om de yungdrung böntraditie in 
Nederland bekend te maken en te verspreiden. Khenpo Tenpa Yungdrung 
Rinpoche heeft de Stichting haar naam gegeven. 
 
Aan de basis van yungdrung bön stond Boeddha Tonpa Shenrab Miwoche, die 
woonde in het koninkrijk Zhang Zhung in het huidige westen van Tibet. Volgens 
de overdracht is het bönonderricht meer dan 18.000 jaar oud en daarmee de 
oudste nog bestaande spirituele traditie van Tibet. 
 
De authentieke vorm van yungdrung bön wordt onder andere doorgegeven 
vanuit het klooster Triten Norbutse in Nepal, via het klooster Shenten Dargye Ling 
in Frankrijk (sinds 2005) en inmiddels via een wereldwijd netwerk van sangha's 
(groepen van beoefenaars). 
 
Yungdrung bön biedt een praktische en heldere uitleg en eenvoudige, directe en 
krachtige (meditatie)beoefeningen om om te kunnen gaan met en meer begrip te 
krijgen voor zaken die men in het dagelijks leven tegen kan komen. Ze kunnen 
helpen om gewoontepatronen los te laten en tegelijkertijd frisse en spontane 
mogelijkheden te omarmen die in elk moment aanwezig zijn. Veel mensen zijn te 
veel gewend om alles buiten zichzelf te zoeken in plaats van regelmatig inwaarts 
te keren en van tijd tot tijd te reflecteren waar zij in hun leven staan en hoe zij 
met hun relaties, de samenleving, de natuur en spirituele vraagstukken omgaan. 
Yungdrung bön kan daar elke dag weer bij van dienst zijn, het leert 
geïnteresseerden hoe zij het onderricht in hun dagelijks leven kunt toepassen 
waardoor hun leven wordt verrijkt en hun unieke gaven en kwaliteiten weer 
ontwaken. Yungdrung bön biedt een pad naar verdere spirituele ontwikkeling. 

2. Doelen en uitgangspunten 

2.1 Doelen 
Stichting Tapiritsa is op 8 mei 2015 opgericht en is geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 63307340. De Stichting is een levensbeschouwelijke 
organisatie zonder winstoogmerk die zich het volgende ten doel heeft gesteld: 
1. Het behouden, van de Tibetaanse yungdrung böncultuur en het -onderwijs 

in authentieke vorm volgens de Menri traditie door haar te bestuderen, 
beoefenen en door te geven. 

 
Dit doet de Stichting via het organiseren van lezingen, eendaagse bijeenkomsten 
en meerdaagse seminars en retraites. De activiteiten staan open voor alle 
geïnteresseerden, ongeacht hun achtergrond. 
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Het financieel ondersteunen van het traditionele yungdrung bön onderwijs, kunst 
en cultuur in de Himalaya regio. 

 
De Stichting steunt structureel een of meerdere schoolprojecten om het leven 
van kansarme kinderen uit de Himalayaregio te verbeteren. Daardoor krijgen 
deze kinderen de kans zichzelf, met behoud van hun traditionele waarden, te 
ontwikkelen middels kwalitatief goed onderwijs, zodat zij een betere toekomst 
tegemoet kunnen zien en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de 
moderne maatschappij. De school voorziet tevens in de levensbehoeften van de 
kinderen, zoals goede kwaliteit voedsel, medische zorg, kleding en een veilige 
plek om te wonen. Ook de twee bönkloosters Triten Norbutse in Nepal en Menri 
in India worden ondersteund, waardoor zij weer in staat zijn de gemeenschap 
meer te ondersteunen. 
 
3.  De Stichting heeft als lange termijn doel een fysieke eigen plek creëren, een 

locatie en gebouw waar de Stichting ook letterlijk een plek kan geven aan de 
yungdrung böntraditie in Nederland. 

 
2.2 Uitgangspunten 
Essentiële uitgangspunten voor de Stichting zijn: 
o Goede en laagdrempelige toegankelijkheid tot de kennis van de yungdrung 

bön traditie; 
o In belangrijke zaken advies vragen aan de abt van Triten Norbutse klooster in 

Nepal; 
Bij al haar werkzaamheden en activiteiten al het noodzakelijke doen in de geest 
van een 'maatschappelijk verantwoorde organisatie' en daarmee haar voetafdruk 
tot een minimum te beperken. 

3. Organisatie en werkwijze 

De Stichting wordt vertegenwoordigd door een bestuur van 3-5 leden. Het 
bestuur treedt af volgens een gefaseerd rooster van aftreden. De samenstelling 
van het bestuur is op te vragen via info@tapiritsa.nl. 
Bij het bestuur berusten alle bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken die 
krachtens wet- en regelgeving en de statuten van de Stichting aan het bestuur 
worden opgedragen. Het bestuur werkt vanuit het principe van collectieve 
verantwoordelijkheid, wat betekent dat het bestuur een gedeelde 
verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten van de Stichting. 
 
De sanghagroep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en is actief 
bij het uitdragen, organiseren en uitvoeren van allerhande activiteiten van de 
Stichting. Het bestuur onderhoudt een open verhouding met de sanghagroep en 
met de deelnemers van retraites en bijeenkomsten en met belangstellenden. 
 
De Stichting heeft een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken voor 
de Stichting, het bestuur en de sanghagroep zijn vastgelegd. Statuten en 
huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar via email info@tapiritsa.nl. 

mailto:info@tapiritsa.nl
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De werkwijze van de Stichting is gericht op het organiseren van diverse 
activiteiten in Nederland om de yungdrung böntraditie te behouden en te 
verspreiden. Daarmee kan de Stichting tevens fondsen verwerven om de 
maatschappelijke en culturele projecten in het Himalayagebied te ondersteunen. 
De afgelopen jaren heeft bijvoorbeeld de bouw van een school in Siliguri, India 
prioriteit gekregen. De Stichting blijft dit project steunen om goed onderwijs voor 
kansarme kinderen bereikbaar te maken. 
 
De Stichting onderhoudt regelmatig goede contacten met zusterorganisaties in 
Nederland, Europa en daarbuiten. 

4. Activiteiten 

Voor deze beleidsplanperiode worden en zullen de volgende activiteiten worden 
uitgevoerd: 
 
1. Seminar en retraite 
Enkele malen per jaar wordt een meerdaags seminar of een retraite 
georganiseerd om de yungdrung bön traditie te bestuderen, te beoefenen en te 
delen. Daarvoor nodigt de Stichting gekwalificeerde geshes (leraren) binnen de 
yungdrung bön traditie uit. 
 
2. Oefengroepen 
Op regelmatige basis (circa 1 maal per maand) organiseert de Stichting een 
bijeenkomst om samen te beoefenen: de oefengroep. Gezamenlijk beoefenen 
stimuleert en inspireert de deelnemers en brengt verdieping. De oefengroep is 
toegankelijk voor alle geïnteresseerden, zowel geoefenden als beginners. De 
voertaal in de oefengroepen is Nederlands. 
 
3. Introductie cursus yungdrung bön 
Op verzoek kan de Stichting een introductiecursus in de yungdrung bön traditie 
organiseren. 
 
4. Lezingen en lessen 
Periodiek worden op verzoek lezingen en eendaagse lessen georganiseerd. Deze 
gaan bijvoorbeeld over yungdrung bön meditatie of over stervensbegeleiding. 
 
5. Transcripties en boeken 
De Stichting maakt van de meerdaagse seminars en retraites een transcriptie. 
Deze transcriptie worden in boekvorm uitgebracht en kunnen tegen een geringe 
vergoeding wordt gekocht. Ten minste eenmaal per jaar wordt een originele 
Tibetaanse böntekst vertaald in het Nederlands en in boekvorm uitgebracht. 
 
6. Donaties 
De Stichting accepteert donaties, meerjarige schenkingen en schenkingen bij 
testament. Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan 
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hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel, met dien verstande dat 
dit doel een directe relatie moet hebben met onze doelen: onderwijs aan 
kansarme kinderen in India/Nepal, de kloosters van de yungdrung böntraditie in 
Nepal en India en hun bewoners, de traditionele yungdrung bön kunst en cultuur 
en/of het creëren van een eigen plek voor de Stichting. 

5. Voorzieningen en middelen 

De inkomsten van seminars, lezingen en cursussen, donaties en verkoop van 
boeken en transcripties worden overgemaakt naar de bankrekening van Stichting 
Tapiritsa in Hedikhuizen of per kas betaald. Daarvan betaalt de Stichting alle 
directe en indirecte kosten. Het batig saldo komt geheel ten goede aan de doelen 
van de Stichting. 
 
De Stichting heeft geen betaalde werknemers, alle werkzaamheden en 
activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd door het bestuur en door 
enthousiaste en groep betrokken mensen, de sanghagroep genoemd. Het 
bestuur kan aanspraak maken op een eenvoudige en beperkte 
onkostenvergoeding. Het huidige bestuur heeft daarvan afgezien. 

6. PR & communicatie 

De Stichting onderkent het belang van goede communicatie met de sanghagroep, 
met deelnemers van retraites en bijeenkomsten, met donateurs en 
belangstellenden. De Stichting wil mensen bereiken, enthousiasmeren en 
betrekken bij de waardevolle kennis van de yungdrung bön traditie via lezingen, 
bijeenkomsten en seminars. Publiciteit doet de Stichting via een algemene folder, 
specifiek op de diverse seminars gerichte flyers, via sociale media en via haar 
sanghagroep en andere betrokkenen. 
 
De Stichting zorgt voor een actuele, volledige en betrouwbare website: 
www.tapiritsa.nl. De verantwoordelijkheid is in handen van de secretaris. 
 


