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In het jaar 9 Q/? bewoog de belangstelling voor de Stichting zicb in stij-

gende lijn. Het aantal donateurs, 99O aan het begin van het jaar, be-

draagt nu, voor het jaar 9Q@j , fl§Q .
De voor- en najaarsbijeenkomsten (de geypte gehouden op ”De Scbovenhorst”

te Garderen, de laatste gehouden op 28 en 2 oktober in het congressen-

trum Hyde Park te Driebergen) mochten zich in een goede opkomst verheu-

gen: er waren ros9, 46 ° *? deelnemers.
In het verslagjaar verschenen twee brochures, nl. ”Natuurbehoud en

Milieubeheer, Netto en Karun&” (tekst van een lezing, gehouden door onze

tweede voorzitter, Prof. Dr. V. Westhoff), en ”Grondbeginselen vaD het

Boeddhisme” (tekst van een lezing, gehouden door onze penningmeester,

mevrouw Dr. 1. Eurpershoek-Scherft). - Het blad ”Saddharma” kwam in het

verslagjaar vijfmaal uit. Tot ons Genoegen slaagden wij erin, ons blad

in een wat meer representatieve vorm uit te geven: met een fraaie omslag

en in een wat hanteerbaarder formaat; tevens omvangrijker naar inboud.
Het Dagelijks Bestuur kwam vijfmaal bijeen, het Algemeen Bestuur eenmaal.

Als bestuursleden traden af de heren Rev. L. van der Beek, J . Kenniphaas,

E. Post en J.P. van de **etering . Tot bestuursleden werden benoemd de he-

ren: I . &en Borr, £. 9ru , Ir. J . Bloemsma en B. Mertens. Gaarne betui-

gen wij, ook langs deze weg, onze hartelijke dank aan de a*6etreden be-

stuursle&en voor de goeÖe diensten, welke zij aan de Stichting bewezen

hebben! Tot ons groot genoegen bleek de heer Van der Beek overigens be-

reid als algemeen adviseur van het bestuur te [ungeren.

Vermelde mutaties hadden tot gevolg dat het bestuur op ] januari fl 9Q] als

volgt was samengesteld:

Mr. L. Boer, Snoeckgensheuvel 8j , stersfoort, tel. * 0-9@# 4, voorz.;

Prof. Dr. V. Westboff, Siep 5, Groesbeek, tel. 08899-J642, 2e voorzitter;

I . den Boer, Storm van 's-6raVesandoweg , 7@ , ’Wassenaar, tel. §V§@Q0,
secretaris;

E. Brug, Voskuil .rdijk 92, Woudenberg, 2e secretaris;

Mevr. Dr. A.J.M. Eurpershoek-Scherft, Bornsestraat 6], Hengelo (0.),

tel. O§#0O-9757J , penningmeester,

Mej. J . J . C . Werk, Corn. Jolstraat fl99 , Scheveningen, buitenlands corres-

pondente;



Ir. J. Bloemsma, Mient 49, 's-Gravenhage, lid;
Mej. V. Laterveer, ZeveneDderdrift §O, Laren (N.H.), lid;
Mevr. H.A.M. Perk-Meeuwesen, Riouwstraat 9, 's-Gravenhage, buitengewoon
lid,

B. Mertens, Zuidzijde /2a, Bodegraven, lid.
Algemeen adviseur van het bestuur:
P. van der Beek, Rev. A.M.M. , Planetenlaan 5<9, Groningen.
Voorts werd in #972 mevr. H.J. van der Sleesen-Dolk benoemd tot biblio-
thecaresse
De

noodzakelijk bleek de reserves duchtig aan te spreken. Zulks wel aller-
eerst in verband met het uitgeven van.beide bovenyenoemde ’ brocbures;
ook de vernieuwing’van de omslagen van ”Sa&dharma” en in mindere mate
de lüstrumvieriüg op 28 en 29 oktober betekenden tezamen een forse be-
lasting.

Niettemin kunnen wij uit de situatie van de Stichting op het moment
waarop dit verslag uitkomt, afleiden dat de Stichting, ook gelet op het
toenemend aantal donateurs, over ”een dood punt” heen is. Haar toekomst
zal echter in hoge mate afhangen van de

*f ervaa*digheid!
tiviteiten betreft, doen wij een beroep op de plaatselijkevriendenkrin-
gen, aangesloten bij ons Centrum. Wij hopen dat vaD deze in sterkere ma-
te een wervende kracht zal uitgaan.
Wij brengen onze dank voor de medewerking, die wij ook iD fl Q2 ’reeds van
velerlei sijdeo mochten genieten, wij hopen ook in <97j te mogen blijven
rekenen op deze

situatie ’ van de Stichting was gezond, ofschoon het wel

ei en activiteiten van onze be-

steun bij het volbrengen van onze taak. De leden vaD bet
zijn veelal druk bezet door hun werkkring; reede daarom is bed

noodsakelijk dat ook anderen het werk ter band nemen. Want in dese wens
zult u zeker allen van harte delen: dat in het komende jaar het boeddbis-
me in Nederland meer gestalte kriJgt! de voorzitter.

Toelichting bij de.hiernavolgende rekening fl 972:
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Donaties

Verkoop brochure s

Schendingen

Ontvangsten lente-
bijeenkomst

Ontvangsten herfst-
bijeenkomst

Nadelig saldo

T o t a a l

R E K E N I N

r »97s, So
4oo,-—

" 200,-—

987 ,? 2

”Saddharma” (§ nrs.)

”Saddharma” (omslagen:
ontwerp, foto, drukkosten)”

Uitgeven brochure ”Natuur-
behoud enz.”

Uitgeven brochure “Grond-
beginselen enz.” ”

Kosten redactie Saddharma
(deel der verzendingsport ' ]2],@§

Kosten secretariaat (porti
verzending brochures, &ito
wervingsbrief + stencil,
informatiestencil, materi-
aalkosten) ”

Kosten pennin eester
(porti verzending aanma-
ningen, materiaalkosten) ”

Overige bestuurskosten

Subsidie (overkomst
LoDdeose bhikkbu) ” j0O,--

Uitgaven lentebijeenkomst ” 69,--

Uitgaven lustrum
(herfstbijeeukomst)

T o t a a l

Uitgaven

y J2§9 , 04

42/,§0

” 5]8 , 66

249,69

29,85

” ü2d6 , 62

/*79*,*9

Het bestuur hoeft het voornemen een landelijke Cursus Boe&dhisme te

organiseren. Gedacht wordt aan een cursus bestaande uit ] zaterdagse

bijeenkomsten in het najaar fl%@j , met een frequentie van een bijeen-

komst per veertien &agen. Plaats van samenkomst zou Utrecht kunnen zin.

Hct hele plan verkeert nog ifl eCfl beginstadium. Het bestuur wil ecb-

ter gaarne &e belangstelling onder de donateurs peilen. Wie in prin-

cipe gegadigde is voor de cursus, gelieve zich aan te melden! (Men is

natuurlijk dan nog niet verplicht de cursus te volgen.)



LOLLDEISIISC WOONGEMfLHSC £

Zoals de voorzitter in zijn openingsrede voor de lustrumviering ree&s
heeft aangestipt, bestaat het plan om tot een boeddhiszische woonge-
meenscbap te komen. Deze zou ook moeten beschikken over een kamer in-
gericht als me&itatieruimre en over enkele gastenkamertjes. Voor de
verwezenlijking van het plan is een werkgroep gevormd.

HoC een verzoek: mochten het jaarverslag of [inancieel verslag of bo-
venstaande mededelingen voor u aauleiling zijn zot kritische opmer-
kingen of nuztire saggestiss, wilt u ons deze dan niet onthouden?

Adams beck L.

Bhagavat Rita

Lhavilai R .

blok lr. J.A.

Blythe R.H.

Louguet A.C.

catalogus van do bibliotheek

Philosophy of the Buddha

Wijsheid van het Oosten

PuJdhism in Thailand. Modern Thai's luterpretation
of Buddhism .

Woorden van den boeddha

Zen and Zen Olassics

grote Roligic s. Vergelijking en Waardering.
(lula /*?)

Mams Douglas M. M.D. Nirvana. Uihilism and Satori.

9urns Douglas M. M.D. Buddhism, Science and Ätheism.

Carus Paul Het Evangelie van Boeddha.

Chu Valentin Thailand today. A visit to Modern Siam.

Chu Valentin The Lijkt of Lord buddha (four Discourses on

Dalai lama, The Lourteenth Short £ssays on Buddhist Ihought and
Praotioe .

Dalai Lama, The £ourtecnth Ine £ight Vezses of Training the Mind.

Dhammauan&a K. Sri by Sorry?

Meester £ckehart [en keur uit zijn werken.

[ahrmenc Johannes Mach Nirvana auf achtfachem Pfade.

Gorkom Mis Nina van BuJdhist outlook on daily life

Het, Ihe Venerable Ernest Shinkaku
An Outline of Budlhisr. The Re]igon o[ Wisdom
and Compassion.

ll’ mphreys Christmas Conccntration and Meditation. A Manual of Mind
Dcvelopment,ldom: Karma and Robirth.

Eurpershoek-Scherft Dr. Tonny Lr is geen Zelf. Doeddha ' s Boodschap
van het Gcluk.

K>ce Dr. San Liat Zen

Lu K ' uan Yu Ch' an and Een Teaching

Ladner Max Dic Lode des Buddha.



Monod de Froideville Mr. Willibal& E.
Terug naar het Zelf. Een WereldbescbouwiRg op de
grondslag der Beleving.

Okakura Kakuzo

Olcott Henry S.

Reps Paul

Saher H.J.

Sangharakshita

Schmidt Kurt

Sinnett A.I.

Soothill W.E.

Suzuki D.T.

Suzuki D.T.

Suzuki D.T.

Suzuki D.I.

Suzuki D.T.

Suzuki D.T.

Verwaal Dr. E.H.

Vivekananda Swami

Vos Dr. F. en Dr. E .

Manual of Zen-Buddhism.

Inleiding tot het Zes-Boeddhisme.

Öer Ueg zur Erleuchtung.

the Training of the Zen-Buddhist Monk.

Wijzen naar de Maan. Een benadering van Zen.

Karma-Yoga: Bhakti-Yoga.

urcher - Spel zonder Snaren
Enige beschouwingen over Zen.

Metering Jan-Willem van de - De lege Spiegel
Ervaringen in een Japans Zen-klooster.

Watts Als W.

Wattsklan W.

Watts Alan W.

De Eeredienst van de Thee.

De Boeddhistische Catechismus (uitg. der Tbeosofï-
sche Vereniging)

Zes- zin Zen-onzin

Happiness and Immortality
George Grimm's Investigations into tbe Secrets
o[ Buddhism.

the Three Jewelr. An Introduction to Modern
Budöhism.

Bali. Buddhas Bprache. Anf ger Lehrgang zum
Belbstunterricht.

Esoteric Bu&dhism.

the Lotus of the kon&erful Law of tbe Lotus Gospel.

Outlines of Mahayana Buddhism.

Den westliche und der ostliche Weg. Essays iber
christliche und buddhistische Mystik.

The Spirit of Zen.

Zen-Bu&dhisme.

Voorts een groot aantal ”'deel Publications” en ”Bodhi Leaves” van de
Buddhist Publication Society, Kan&y, Ceylon (w.o. inleidingen en ker-
te overzichten tot en van het boeddhisme), tevens de brochure ”Religi-
euze Subcultuur in Nederland”.

Aanvragen voor lening en informatie over de daaraan verbonden voorwaar-
&en, bij de bibliothecaresse der Stichting, mevr. H.J. van der Sleesen-
Dolk, Jac. Bellamylaan §O, Bussum.



LEHIEBI ENKOMST 99/§

De lentebijeenkomst 997] zal plaatsvinden op zonda 6 mei a. sp in het

Centrum van de Stichting Yoga Nederland, de Beaufortlaau 6 in Baarn,

Utrecht.

Het programma luidt als volgt:

90.OO uur Aankomst en begroeting van &e deelnemers

99. 0O uur

94.OO uur

fl 4.§0 uur

3$.§O uur

96.OO uur

Korte meditatie

Inleiding door de heer Bruno Morrens over Vipassanê-

meditatie

Kof[iepauze

Vragen cn gesprek naar aanleiding van de inleiding.

Maaltijd (brood meebrengen a.u.b. Koffie of thee

zal wordou anyeboden .)

Drie inleidingen, elk van fl O minuten, door de horen

L.’Brug, J . v.d. Velde en Frof. Dr. V. Westhoff

over ”Do idee van de wedergeboorte in dcze tijd”.

Vragen en gesprek naar aanleiding van dit thoma.

T cpauze

Gesprek cver do aoLivitoi ton o1 to«komotplaimon vau

de Stichting.

flQ. OO uur Sluiting.

Het gebouw van &e Stichting Yoga Ned«rlan& in Baarn ligt op een afstand

van 20 miv. gaans van het station. Indien u met uw rug naar hot station

staat, is het linksaf. (Aan uw rechterzijde staat op het stationsplein

het V.V.V.-gebouw, waar een kaart van Baarn hangt, die door u geraad-

pleegd kan worden.)

Aanmelding voor de bijeenkomst geschiedt door overmaking van j' j,@0 op

de girorekening van de pennin cester (zie pagina 9).

In&ien de wandeling vanaf hct station een bezwaar is, gelieve u dit op

het girostpookje te vermeld n . Er sal Önn voor wol n zorg «mraj.n &at

u wordt afgehaald.


