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Voorwoord

We zijn verheugd u weer een verslag aan te kunnen bieden van de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar.

Het jaar 2021 was net als het jaar ervoor een jaar waar de wereld gedomineerd werd door
de COVID-19 pandemie .

Het bestuur heeft wederom alle meetings online kunnen voortzetten. Het is een belangrijk
jaar voor ons geweest waarin het beleidsplan is aangepast en we onze strategie om onze
doelstelling te behalen hebben verhelderd.

U vindt in dit rapport een verslag van deze ontwikkelingen en onze andere activiteiten.
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Inleiding
U zult in dit jaarverslag van 2021 allereerst algemene informatie vinden over de stichting
TDEF en de bestuurssamenstelling. Vervolgens worden de activiteiten en de belangrijkste
ontwikkelingen in 2021 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 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 2021

Contact met de donateurs

In februari 2021 is de jaarlijkse losarkaart gestuurd naar alle donateurs ter gelegenheid van
het Tibetaans ijzer/os nieuwe jaar 2148.

Dit keer stond er op de voorkant een foto in oktober 2020 genomen van ‘De Gouden Lijn’,
een jaarlijkse symbolische voettocht die de monniken maken vanuit het klooster. Het is een
herinnering aan de tijd in Tibet, toen de monniken van het klooster Dagpo Shedrup Ling
meerdere keren per jaar dagenlang in ganzenpas door de bergen trokken naar andere
kloosters. Tevens is het een verwijzing naar de vroege periode van het klooster, toen het een
monnikengemeenschap was zonder vaste verblijfplaats. Dit was in navolging van de
gewoontes ten tijde van de historische Boeddha Shakyamuni, die een rondtrekkend leven
leidde net als zijn volgelingen.

Donaties in 2021

In 2021 is aan het klooster een donatie gedaan van € 100.000. Dit bedrag is een reservering
voor het verbeteren van de gebouwen. In 2021 kon eindelijk worden begonnen met het
geologisch vooronderzoek dat nodig is om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen met
de betrekking tot de noodzakelijke verbeteringen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd, in
samenwerking met het bestuur van het klooster, op verzoek van The WHISE Foundation, de
stichting die specifiek is opgericht om voor een veilige gezonde en duurzame huisvesting van
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Dagpo Shedrup Ling te zorgen. Voor informatie over het onderzoek en de voortgang in de
verbetering van de huisvesting van het klooster zie www.thewhisefoundation.org

Verder is er €4000 gedoneerd aan een documentairemaker als bijdrage voor het maken van
twee korte documentaires over het klooster en de Dagpo tradities die eind 2020 zijn
uitgezonden op de Franse televisie.

Nalatenschappen uit het buitenland

Een onderzoek is gestart naar de voorwaarden en regels die gelden met betrekking tot

successierechten wanneer een Nederlandse ANBI een nalatenschap ontvangt van iemand uit

Frankrijk, al dan niet in de vorm van onroerend goed. Ook is gekeken of een Franse ANBI

donaties kan doen aan een Nederlandse ANBI. Dit onderzoek wordt in 2022 voortgezet.

Beleidsplan
Dit jaar kregen we meer inzicht in de exploitatiekosten van het klooster en in de
ontwikkeling daarvan in de afgelopen jaren. Naar aanleiding hiervan hebben we het
bestaande beleidsplan grondig bekeken en doorgelicht.

Het doel van TDEF is het voortbestaan van de Dagpo tradities. Omdat in Dagpo Shedrup Ling
de meest zuivere houder is van deze tradities wil TDEF eerst en vooral tot in de verre
toekomst te allen tijde, zodra het nodig is, de exploitatiekosten van Dagpo Shedrup Ling
kunnen betalen. Met dit hoofddoel in het achterhoofd en uitgaande van de financiële
gegevens van het klooster is het beleid aangescherpt en het beleidsplan overzichtelijker en
up to date gemaakt (2021 - 2030). Het nieuwe verkorte beleidsplan is op de website te
vinden.
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Geen bezoek aan het klooster
Het jaarlijkse bezoek aan het klooster kon ook dit jaar vanwege covid niet plaatsvinden.

Vergaderingen
Het bestuur is zeven keer bijeen geweest, waaronder een ontmoeting met Optimix. Alle
ontmoetingen waren online. Daarnaast is er ook onderling overleg geweest per telefoon en
via de mail.

Financieel verslag

Optimix
Ook in 2021 waren we zeer tevreden over het beheer van onze portefeuille door Optimix.

Begin 2021 hebben we weer een ontmoeting gehad met Robert-Paul van den Berge en zijn

collega Diemer de Vries. Door de pandemie moest dit helaas online gebeuren. Het was een

prettig en leerzame ontmoeting waarin we door onze beleggingsportefeuilles zijn gegaan en

een uitleg hebben gekregen over duurzaam beleggen. Onze schenkingsportefeuille (32% van

het totaal) is inmiddels helemaal overgegaan naar duurzaam beleggen.

Staat van Baten en Lasten over 2021

Er is een donatie ontvangen van €25,000 met de bepaling dat dit bedrag in stand moet
worden gehouden en alleen het resultaat voor het doel gebruikt kan worden.
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90 % van de binnengekomen donaties, het uitgekeerde dividend en de renteopbrengst na
aftrek van de kosten komt neer op een bedrag van €8000. Dit bedrag zou in principe in 2021
aan het doel moeten worden besteed. Aangezien we de afgelopen jaren veel meer hebben
uitgegeven dan de vereiste 90% zal dit bedrag voorlopig niet worden besteed in 2022.
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Conclusie
Terugkijkend op het afgelopen jaar is het een heel goed financieel jaar geweest voor de

stichting. We beseffen echter dat dit altijd kan fluctueren, maar omdat we een lange termijn

doelstelling hebben zijn we ook lange termijn beleggers. Dit betekent dat we veel sterker

staan dan korte termijn beleggers die minder goed fluctuaties op kunnen vangen.

Verder zijn er belangrijke stappen gezet en beslissingen genomen met betrekking tot de

beleggingsstrategie - we zijn nu bijvoorbeeld voor een groot deel overgegaan op duurzame

beleggingen. Tevens is het beleidsplan doorgelicht en aangepast.
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