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Beleidsplan 2016-2017
Strategie
Uitgangspunt van de Stichting IZIN is: iedereen in onze samenleving die daar in
geïnteresseerd is, zou toegang moeten kunnen hebben tot een vorm van instructie,
beoefening en verdieping in zen meditatie.
Doel van de Stichting is: het uitdragen van het zenboeddhisme, ter bevordering van het
algemeen welzijn van het publiek, zoals dat werd gepresenteerd door Venerable Gesshin
Myoko Midwer, ook bekend als zenmeester Prabhasa Dharma, en haar opvolgster
zenmeester Jiun Hogen de Wit.
Missie van de Stichting is niet alleen het bekender en toegankelijker maken van zen
meditatie, maar ook het bevorderen van de kwaliteit van de aangeboden instructie en
beoefening in de (nu zestien) landelijke meditatiegroepen, die onder de paraplu van de
Stichting vallen. Verder wil de Stichting zich inzetten om de toegankelijkheid van training op
International Zen Center Noorder Poort te Wapserveen te vergemakkelijken voor mensen
met een relatief laag inkomen. De Stichting wil dit realiseren door het opzetten van een
fonds, waaruit op aanvraag beurzen verstrekt kunnen worden.
Winstoogmerk. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De binnen gekomen gelden
(bestaande uit contributies van de landelijke groepen en donaties) worden vrijwel geheel
besteed aan het organiseren van bijeenkomsten die gericht zijn op kwaliteitsbevordering en
aan toegekende beurzen uit het BeurZenfonds. Overigens werken ook de landelijke groepen
zonder winstoogmerk.
Werkzaamheden van de Stichting
1. De Stichting organiseert jaarlijks een meditatieleidersweekend. Dit weekend is een
belangrijk instrument bij de deskundigheidsbevordering van de meditatieleiders van
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de landelijke groepen. Ook wordt de onderlinge betrokkenheid gestimuleerd. Deze
weekenden staan onder leiding van twee ervaren leraren.
2. Het organiseren van een tweejaarlijkse open dag of symposium voor een breed
publiek van geïnteresseerden. Dit kan plaatsvinden op trainingscentrum Noorder
Poort te Wapserveen of elders in het land. Het thema wordt door het bestuur
gekozen. De vorm bestaat uit lezingen, kennismaken met oefeningen uit de zen
meditatie, en een forumdiscussie.
3. Het oprichten en in stand houden van een BeurZenfonds. Mensen die wel
belangstelling hebben voor een intensieve training op de Noorder Poort, maar niet
over voldoende financiële middelen beschikken om een sesshin (retraite) of ander
zenprogramma volledig zelf te kunnen betalen, kunnen een beroep op dit fonds
doen. Mensen die dit initiatief willen ondersteunen kunnen een donatie doen op de
bankrekening van de Stichting, t.g.v het fonds.
Beleid
De te verwachten werkzaamheden van de Stichting in 2016-2017
1. Het ontwikkelen en publiceren van een eigen website: www.zen-izin.nl
2. Het aanvragen van de ANBI-status.
3. Het produceren van een folder met de gegevens van de zestien landelijke groepen.
4. Het organiseren van het meditatieleidersweekend 2017 op 21 en 22 januari 2017.
5. Het organiseren van een open dag/symposium op de Noorder Poort , voorjaar 2017.
6. Het oprichten en in stand houden van het BeurZenfonds.
Werving van gelden. De meditatieleiders van de landelijke groepen betalen per jaar € 25,00
contributie per locatie. De totale inkomsten bedragen € 400,00 per jaar. De kosten van het
jaarlijkse meditatieleidersweekend worden door de deelnemers zelf betaald, in de vorm van
deelnamekosten. De open dag/ symposium wordt bekostigd uit vrijwillige bijdragen van
bezoekers. Voor de actieve werving van donaties t.b.v. het BeurZenfonds is een aparte
pagina op de nieuwe website ingericht. Dit fonds is nog in ontwikkeling, maar we streven er
naar via dit fonds ongeveer 12 beurzen per jaar van gemiddeld € 350,00 te kunnen
verstrekken. Dit betekent dat we per jaar ruim € 4.000,00 aan donaties nodig hebben. Voor
deze donaties doen we een beroep op mensen die nu al deelnemen aan sesshins of andere
zenprogramma’s op de Noorder Poort. Behalve via onze eigen website kunnen we deze
groep mensen benaderen via het digitale tijdschrift dat vanaf mei 2016 wordt uitgegeven
door IZC Noorder Poort. Juist i.v.m. het opzetten van dit fonds, hechten we veel waarde aan
de ANBI-status. Zie Bijlage 2 voor het reglement van het fonds.
Beschikking over het vermogen van de Stichting. De Stichting beschikt over een klein
vermogen van ongeveer € 2.000,00. De penningmeester beheert de Zakelijke Rekening bij de
ING-Bank. De voorzitter is “tweede vertegenwoordiger” namens de Stichting. Zij kan ook de
bankzaken doen, als dat gewenst is. De penningmeester verzorgt jaarlijks een eenvoudig
financieel overzicht van inkomsten en uitgaven, waarbij ook het saldo duidelijk wordt. Dit
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financieel overzicht wordt door de penningmeester jaarlijks aan het bestuur voorgelegd. In
een bestuursvergadering wordt dit document al dan niet goedgekeurd. Daarnaast vindt
jaarlijks een kascontrole plaats, door een commissie die benoemd wordt tijdens het jaarlijkse
meditatieleidersweekend. In deze commissie nemen steeds twee meditatieleiders plaats. De
bestuursleden ontvangen geen vergoedingen, behalve een reiskostenvergoeding voor
vervoer naar en van de bestuursvergaderingen. Ook bieden we aftredende bestuursleden een
klein geschenk aan (met een gemiddelde waarde van € 25,00).
Beloningsbeleid. IZIN heeft geen werknemers en geen bezoldigde bestuurders.
Ontbinding en vereffening. Artikel 10 van de statuten handelt over een eventuele
ontbinding van de stichting. In Lid 5 van dit artikel is vastgelegd, dat het bestuur bij het
besluit tot ontbinding de organisatie aanwijst, aan welke het batig liquidatie-saldo toekomt
en dat deze organisatie een doel moet hebben dat gelijk of verwant is aan het doel van de
stichting.
Beheer en financiële verantwoording
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester en de voorzitter.
Voor het meest recente Financieel Overzicht 09-09-2014 tot 11-08-2015 zie bijlage 3. Het
boekingsjaar loopt van september t/m augustus omdat dit goed aansluit bij de praktijk van
de landelijke groepen, waar het nieuwe seizoen start in september. Het saldo per 10-082015 was € 1.857,44.
Kosten van Stichting in de periode 09-09-2014 t/m 11-08-2015:
Betalingsverkeer ING-Bank
€ 106,54
Contributie Boeddhistische Unie Nederland
€ 45,00
Reiskostenvergoeding bestuursleden
€ 88,56
Diverse cadeaus
€ 93,49
Drukkosten diverse folders en kaarten
€ 181,38
Totaal
€ 514,97
De Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland te Utrecht heeft een Zakelijke Rekening
bij de ING-Bank. IBAN: NL35 INGB 0004 0646 60. Eerste verantwoordelijke is de
penningmeester, R. Elink Schuurman te Utrecht. Tweede verantwoordelijke is de voorzitter,
M. Steenman te Abcoude.
Bijlagen 3 tot en met 7 tonen de financiële gegevens van de afgelopen vijf jaar.
Bijlagen 8 en 9 tonende prognoses voor de komende twee jaar.
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Bijlage 1

Statuten
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Bijlage 2
Reglement BeurZenFonds
Het BeurZenFonds is ingesteld door de Stichting IZIN, met als doel het verstrekken van beurzen aan
personen die deel willen nemen aan zenprogramma’s maar dat niet kunnen betalen.
Artikel 1: inkomsten
1.1 Het fonds verwerft inkomsten uit voor het fonds geoormerkte donaties.
Artikel 2: Aanvragen
2.1 Aanvragen voor een beurs kunnen alleen worden ingediend voor deelname aan
zenprogramma’s op het International Zen Center Noorder Poort.
2.2 Aanvragen gebeurt door het invullen en per mail of post versturen van een
aanvraagformulier te publiceren op de website van het IZIN. Er is een apart mail-adres
voor de aanvragen.
2.3 Er kan alleen een beurs worden aangevraagd voor de goedkoopste manier van
deelname (bijvoorbeeld een 2p-kamer en geen 1p-kamer).
2.4 De aanvrager dient minimaal 30% van de kosten zelf bij te dragen.
2.5 Bestuursleden van de stichting IZIN kunnen geen aanvraag indienen voor een bijdrage
uit het fonds.
Artikel 3: BeurZen-commissie
3.1 Aanvragen worden beoordeeld door de BeurZen -commissie, die bestaat uit twee
bestuursleden van IZIN.
3.2 De BeurZen-commissie wordt benoemd door het IZIN bestuur.
3.3 Bij langere afwezigheid kan één van de leden zich tijdelijk laten vervangen door een
ander bestuurslid.
3.4 De commissie legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde
beleid, aan de hand van een geanonimiseerd overzicht van de verstrekte beurzen
(bedrag, programma).
Artikel 4: Beoordeling
4.1 Elke aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld; persoonsgegevens van de aanvrager
worden niet bekend gemaakt buiten de commissie.
4.2 De commissie beslist binnen drie weken na ontvangst over een aanvraag.
4.3 Een beurs wordt alleen toegekend als beide commissieleden het daarmee eens zijn.
4.4 Een aanvraag wordt afgewezen als het fonds op het moment van beoordeling over
minder geld beschikt dan wordt aangevraagd.
4.5 Overige beoordelingscriteria worden vastgesteld door het volledige bestuur.
4.6 Bij een afwijzende beslissing wordt een motivering van de afwijzing gegeven. Tegen
een afwijzing is geen beroep mogelijk.
Artikel 5: Uitkering
5.1 Het toegekende bedrag wordt overgemaakt naar de instelling die het programma
verzorgt.
Artikel 6: Kosten
6.1 Leden van de BeurZen-commissie krijgen gemaakte reiskosten vergoed, tot een
maximum van 2% van de inkomsten van het fonds.
6.2 Het fonds maakt geen verdere kosten, zodat minimaal 98% van de donaties kan
worden uitgekeerd als beurs.
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Bijlage 3
Financieel Overzicht
Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland
Periode: 09-09-2014 tot 11-08-2015
Ontvangsten

Uitgaven

Saldo 09-09-2014
Contributies
Zengroepen 2015

€ 1.931,44
€

375,00

Schenking

€

10,00

Bijdragen deeln. meditatieleidersweekend 2014

€ 1.452,00

Totaal:

€ 3.768,44
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Betalingsverkeer

€

106,54

Contributie B.U.N.
2015

€

45,00

Kosten mediatieleidersweekend 2014

€

1.396,03

Reiskostenverg. Bestuur

€

88,56

Cadeaus:

€

93,49

Drukkosten folder IZIN
Idem kaarten open dag
Idem Helpen op de N.P.
Cadeau voor ontwerper

€
€
€
€

62,05
50,00
53,24
16,09

Saldo 10-08-2015

€ 1.857,44

Totaal:

€

3.768,44
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Bijlage 4
Financieel Overzicht
Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland
Periode: 01-09-2013 tot 09-09-2014

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo 01-09-2013

€ 1.633,93

Betalingsverkeer

€

87,40

Contributies
Zengroepen 2013
Zengroepen 2014

€ 25,00
€ 400,00

Bijdrage Kamer
van Koophandel

€

0,00

Schenking

€

Contributie B.U.N.
2014

€

45,00

Kosten mediatieleidersweekend 2014

€

1.563,03

Reiskostenverg. Bestuur
Saldo 09-09-2014

€
112,06
€ 1.931,44

Totaal:

€

20,00

Bijdragen deeln. meditatieleidersweekend 2014

€ 1.650,00

Restitutie BUN

€

Totaal:

10,00

€ 3.738,93
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Bijlage 5
Financieel Overzicht
Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland
Periode: 01-09-2012 tot 01-09-2013

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo 01-09-2012

€ 1.444,74

Betalingsverkeer

€

86,32

Contributies
Zengroepen 2013

€

375,00

Bijdrage Kamer
van Koophandel

€

0,00

Schenkingen

€

45,00

Contributie B.U.N.
2012 en 2013

€

100,00

Kosten mediatieleidersweekend 2012

€

1.347,03

Reiskostenverg. Bestuur

€

60,46

Cadeaus

€

50,00

Saldo 01-09-2013

€ 1.633,93

Totaal:

€

Bijdragen deeln. meditatieleidersweekend 2013

Totaal:

€ 1.413,00

€ 3.277,74
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Bijlage 6
Financieel Overzicht
Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland
Periode: 01-09-2011 tot 01-09-2012

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo 01-09-2011

€ 1.447,72

Betalingsverkeer

€

78,90

Contributies
Zengroepen 2012

€

Bijdrage Kamer
van Koophandel

€

24,08

Contributie B.U.N.
2011

€

89,25

Kosten mediatieleidersweekend 2012

€

1.406,83

Reiskostenverg. Bestuur

€

31,94

Cadeaus

€

67.28

Reiskosten inleider
sociocratie

€

31,70

Saldo 01-09-2012

€ 1.444,74

Totaal:

€

Bijdragen deeln. meditatieleidersweekend 2012

Totaal:

260,00

€ 1.467,00

€ 3.174,72
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Bijlage 7
Financieel Overzicht
Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland
Periode: 01-09-2010 tot 01-09-2011

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo 01-09-2010

€ 1.464,44

Betalingsverkeer

€

66,00

Contributies IZIN

€

Bijdrage Kamer
van Koophandel

€

26,64

Contributie B.U.N.
2010

€

89,25

Bijdragen deeln. meditatieLeidersweekend 2011

Totaal:

195,00

€ 1.674,00

€ 3.333,44
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Kosten mediatieleidersweekend 2011

€

1.464,83

Restitutie zieke deeln.

€

239,00

Saldo 01.09.2011

€

1447,72

Totaal:

€

3.333,44
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Bijlage 8
Prognose 1. Financieel Overzicht
Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland
Periode: 01-09-2015 tot 31-08-2016

Ontvangsten
Saldo 10-08-2015
Contributies
zengroepen 2016
Donaties BeurZenfonds
Bijdragen deeln. meditatieleidersweekend 2016

Totaal:

€ 1.857, 44
€

Uitgaven
Betalingsverkeer

€

114,89

Contributie B.U.N. 2016

€

45,00

Kosten mediatieleidersweekend 2016
Reiskostenverg. Bestuur
Cadeaus:
Hostnet (webhosting)
BeurZenfonds (uitkering)

€
€
€
€
€

1.344,00
82,61
19,75
50,00
1.230,00

Totaal uitgaven:

€

2.886,25

Saldo 31-08-2016
(waarvan € 2.136 BeurZenFonds)

€

Totaal:

€

375,00

€ 3.366,00

€ 1.734,00

€ 7.332,44

4.446,19

7.332,44

Toelichting:
Ons boekjaar loopt van september 2015 t/m augustus 2016. Dit sluit beter aan bij de praktijk van de
landelijke zengroepen, met een start van het seizoen in september. Onze vaste in- komsten zijn de
contributies van de landelijke zengroepen: 15 x € 25,00 = € 375,00 per jaar. Vaste lasten zijn:
betalingsverkeer INGB, Hostnet, contributie BUN, reiskosten bestuursleden. Deze kunnen uit de
contributies bekostigd worden. Het jaarlijkse weekend voor meditatie leiders wordt bekostigd uit
deelname kosten die de deelnemers betalen, De bedoeling is dat kosten en baten hiervan tegen
elkaar wegvallen. Dit lopende jaar hielden we € 390,00 over, doordat één van de leraren afzegde.
Dit lopende jaar hebben we per 1 juni het BeurZenfonds geopend. We hopen op donaties tot
ongeveer € 4.000,00 per jaar. En we hopen per jaar 13 beurzen van ieder ongeveer € 300,00 te
kunnen uitkeren. Tot 12-06-2016 is reeds € 3.366,00 aan donaties ontvangen en al één beurs
toegekend van € 230,00. De verwachting is dat er snel meer beurzen aangevraagd zullen worden. En
hopelijk zullen ook volgend boekjaar de benodigde donaties binnen komen.
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Bijlage 9
Prognose 2. Financieel Overzicht
Stichting Internationaal Zen Instituut Nederland
Periode: 01-09-2016 tot 31-08-2017
Ontvangsten
Saldo 31-08-2016
waarvan € 2.136,00
BeurZenfonds
Contributies
zengroepen 2017
Bijdragen deeln. meditatieleidersweekend 2017
Bijdragen deeln. Symp.
2017

Donaties BeurZenfonds

Totaal:

Uitgaven
€ 4.446,19

Betalingsverkeer

€

125,00

Contributie B.U.N. 2017

€

45,00

€ 1.800,00
€ 8.000,00

Kosten mediatieleidersweekend 2017
Kosten Symposium

€ 1.800,00
€ 9.000,00

€ 3.000,00

Reiskostenverg. Bestuur
Cadeaus:
Hostnet
BeurZenfonds (uitkering)

€
€
€
€

Totaal uitgaven:

€ 15.185,00

Saldo 31-08-2017
Inclusief BeurZenFonds: € 1.136,00

€ 2.436,19

Totaal:

€ 17.621,19

€

375,00

€ 17.621,19

100,00
50,00
65,00
4.000,00

Toelichting:
Dit boekjaar loopt van september 2016 t/m augustus 2017. Dit sluit beter aan bij de praktijk van de
landelijke zengroepen, met een start van het seizoen in september. Onze vaste in- komsten zijn de
contributies van de landelijke zengroepen: 15 x € 25,00 = € 375,00 per jaar. Vaste lasten zijn:
betalingsverkeer INGB, Hostnet, contributie BUN, reiskosten bestuursleden. Deze kunnen uit de
contributies bekostigd worden. Het jaarlijkse weekend voor meditatie leiders wordt bekostigd uit
deelname kosten die de deelnemers betalen, De bedoeling is dat kosten en baten hiervan tegen
elkaar wegvallen. Vorig jaar hebben we per 1 juni 2016 het BeurZenfonds geopend. Bij de start
hebben mensen heel gul gegeven, dus we verwachten volgend jaar iets minder donaties.
In het voorjaar van 2017 willen we een symposium organiseren. We houden rekening met ongeveer
80 bezoekers, die ieder € 100,00 zullen betalen, totaal € 8.000,00. De kosten worden geraamd op €
9.000,00 of hoger, afhankelijk van de zaalhuur en de catering. De bedoeling is dat dit gebeuren
kostendekkend zal zijn.
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