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Voorwoord 
Het jaar 2019 is voorbijgevlogen en we zijn blij u weer een verslag aan te kunnen bieden van 
de gebeurtenissen van afgelopen jaar.  
 
Het is een jaar van voorbereiding en verandering geweest met een bestuurswisseling. We 
hebben een nieuwe penningmeester welkom kunnen heten en de overdracht van het 
renovatieproject van het klooster (Dagpo Shedrup Ling) aan The WHISE Foundation 
afgerond.  
 
U vindt in dit rapport een verslag van deze ontwikkelingen en onze andere activiteiten.  
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Inleiding 
Zoals in de afgelopen jaren, zult u in dit jaarverslag van 2019 allereerst algemene informatie 
vinden over de stichting TDEF en de bestuurssamenstelling. Vervolgens worden de 
activiteiten en de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 behandeld. Het rapport eindigt met 
een korte conclusie.  

Algemeen 
Stichting The Dagpo Educational Fund (TDEF) is opgericht met het doel de culturele, 
educatieve en levensbeschouwelijke aspecten van de boeddhistische tradities van de 
kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling te ondersteunen, waar ook ter wereld, zodat deze 
tradities kunnen voortbestaan en gedeeld kunnen worden met hen die hierin 
geïnteresseerd zijn. Stichting TDEF zet de financiële middelen die zij heeft daartoe in. Zij 
heeft daarbij geen winstoogmerk.  
 
De doelstelling van de Stichting TDEF heeft impliciet een sociaal aspect omdat mensen die 
leven vanuit de tradities van Dagpo Shedrup Ling daar waar nodig zullen bijdragen aan 
educatie, gezondheidszorg en andere vormen van humanitaire hulp.  

Bestuurssamenstelling 
De bestuurssamenstelling is veranderd in september 2019. De penningmeester, mevr. 
L.H.F.M. Teunissen-van de Ende heeft het bestuur verlaten. De heer A. Roos heeft haar 
plaats als nieuwe penningmeester ingenomen. De nieuwe bestuurssamenstelling per 17 
september 2019 is als volgt:  
 

• Voorzitter: de heer Lopsang Jhampel Jhampa Gyamtshog  
• Vicevoorzitter: mevr. E. van Weelden  
• Secretaris: mevr. P.C.G. Hendriks  
• Penningmeester: de heer A. Roos  
• Algemene leden: mevr. M.M.H.L.T. van der Bom-Tjoa, mevr. M.H. van den Eijkhoff 

en mevr. T.L. Tideman  
 
Het streven is dat het bestuur minimaal tweemaal per jaar samenkomt. Verder wordt door 
het jaar heen contact onderhouden via ontmoetingen, per email en telefoon.  
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Voornaamste activiteiten & ontwikkelingen in 2019  
 

 
Contact met de donateurs  
In februari 2019 is de jaarlijkse losarkaart 
gestuurd naar alle donateurs ter gelegenheid van 
het Tibetaans nieuwe jaar 2046 van het aarde-
varken. 
 
Dit keer de foto hiernaast met een  foto van de 
mondelinge examens in de tempel van Dagpo 
Shedrup Ling  
 
(de foto is genomen in oktober 2018).  
 
 
 
 
 
 

Nieuwe penningmeester 
Medio september 2019 heeft Luciènne Teunissen na vele jaren van trouwe inzet en 
toewijding het bestuur verlaten. Zij is opgevolgd door Arno Roos.  
 
Arno kent het Dagpo klooster goed en heeft daar een aantal jaren achtereen de lessen van 
de eerwaarde Dagpo Rinpochee gevolgd. Hij heeft het plan opgevat om de financiële 
administratie te gaan digitaliseren en is in 2020 met de uitvoering hiervan begonnen.  
 
Bezoek aan de kloosteruniversiteit Dagpo Shedrup Ling in Kullu, India 
Eerwaarde Dagpo Rinpochee heeft dit jaar weer een bezoek aan Dagpo Shedrup Ling 
gebracht en daar lesgegeven. Bestuurslid Elly Hendriks was bij het onderricht aanwezig.  
 
Elly heeft haar bezoek laten samenvallen met het bezoek van Christian Fienga, een 
documentairemaker en deze kunnen assisteren bij de opnames die hij in en buiten het 
klooster heeft gemaakt. De documentaire zal worden uitgezonden door La Sagesse 
Bouddhiste en The WHISE Foundation ondersteunen bij het fondsenwerven voor de 
renovatie van de school en het klooster.  
 
Het bezoek heeft Elly onder andere geholpen om beter inzicht te krijgen in de 
besluitvorming van het klooster en de manier waarop de school is georganiseerd.  
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Leraren en verzorgers van de school 
 
The WHISE Foundation  
The Dagpo Educational Fund heeft het coördineren van het renovatieproject volledig 
overgedragen aan The WHISE Foundation. The WHISE Foundation heeft ook het contract 
met Arup overgenomen.  
 
Inmiddels is in plaats van Arup, Hopper Engineering & Consultancy voor dit project aan het 
werk gegaan.  
 
Aanpassing van de statuten 
Aan het einde van 2019 heeft het bestuur besloten om de statuten aan te passen naar de 
moderne tijd en om te blijven voldoen aan de ANBI eisen. Verwacht wordt dat de 
aangepaste statuten begin 2020 officieel bij de Kamer van Koophandel worden aangemeld. 
 
Website 
In 2018 zijn we begonnen met het aanpassen van onze website om de navigatie te 
verbeteren: dit project is in september 2019 afgerond. U kunt de nieuwe versie van de 
website bezoeken met deze link: https://thedagpofund.org/ 
 
Vergaderingen 
Het bestuur is drie keer bijeen geweest. Verder is er onderling overleg geweest per telefoon 
en via de mail.  
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Financieel verslag  
 

Donaties 
In 2019 is een donatie van € 4.437 gedaan voor onderzoek uit 2018. Dit betreft 
vervolgonderzoek binnen het project ‘Duurzame verwarming’. Verder heeft de stichting in 
2019 een donatie gedaan aan The WHISE Foundation (TWF) van € 35.500 voor het opstellen 
van een masterplan met daarin alle te nemen stappen binnen het renovatieproject van het 
klooster. Een deel van dit bedrag wordt tevens gebruikt voor de inrichting van hun website. 
Eind 2019 zou de eerste stap van het masterplan, een geologisch en bouwtechnisch 
vervolgonderzoek, uitgevoerd worden. Het kostte echter veel tijd om de juiste partijen te 
vinden binnen India om dit vervolgonderzoek uit te kunnen laten voeren. Daarom is dit naar 
maart 2020 verplaatst. Aan de bestuurders zijn in het jaar 2019 geen kostenvergoedingen 
en vacatiegelden betaald.  
 
Staat van baten en lasten  
 

 
Optimix 
We hebben een andere belangenbehartiger gekregen bij Optimix. Paul van Heekeren heeft 
Optimix verlaten en Robert-Paul van den Berge heeft hem vervangen. Esther heeft 
persoonlijk kennisgemaakt met Robert-Paul in het najaar van 2019 en de rest van het 
bestuur gaan hem begin 2020 ontmoeten 

  



8 
2019 jaarverslag The Dagpo Educational Fund 

 

Conclusie 
Terugkijkend op het afgelopen jaar is het een jaar van voorbereiding en verandering 
geweest, waardoor de stichting nu en in de toekomst goed kan blijven functioneren.  
We zijn verheugd dat The WHISE Foundation het renovatieproject inmiddels volledig heeft 
kunnen overnemen en wij hen financieel hebben kunnen ondersteunen om hun en onze 
doelstelling te verwezenlijken.  
 

 


