Beleidsplan Tibetan Aid Project Nederland
Onze missie
Het Tibetan Aid Project (TAP) zet zich in voor het opbouwen, versterken en in stand houden
van het waardevolle culturele en spirituele erfgoed van Tibet ten behoeve van het
Tibetaanse volk en daarmee ook ten behoeve van de hele mensheid.
Ons belangrijkste doel en onze doelgroepen
Hoofddoel van TAP is het bijeenbrengen van donaties voor de kosten van productie, vervoer
en distributie van heilige teksten, heilige kunstvoorwerpen en gebedsmolens die geschonken
worden aan Tibetaans boeddhistische kloosters en instellingen voor onderwijs, en aan
leraren, kloosterlingen en leken beoefenaars in het Himalaya gebied.
Verdere doelen
– financiële ondersteuning voor ceremonies die belangrijk zijn voor het versterken van de
lijnen van overdracht van alle Tibetaans boeddhistische scholen.
– financiële ondersteuning van monastieke centra, lama’s, monniken, nonnen en leken
beoefenaars
– het bevorderen van het bewustzijn van het erfgoed van Tibet in het Westen door middel
van publicaties, presentaties, tentoonstellingen e.d.
Organisatie Tibetan Aid Project
Tibetan Aid Project is een internationaal project van de Tibetaanse lama Tarthang Tulku van
de Nyingma organisatie in Berkeley VS. De in Nederland verworven financiële middelen
worden door onze Stichting Tibetan Aid Project naar de TAP-organisatie in Berkeley in de VS
gestuurd. Daar worden ook de honderdduizenden boeken door vrijwilligers gedrukt. TAP
zorgt dan oa voor de dekking van de kosten voor het jaarlijkse vervoer van die vele
duizenden boeken voor de distributie in Bodh Gaya, Noord-India. Tijdens de jaarlijkse
‘Monlam’, de World Peace Ceremony in januari, ontvangen duizenden Tibetanen –
monniken, nonnen, leken uit Tibet, Bhutan, Nepal, India – gratis de heilige boeken. De
boeken zijn bedoeld voor de wederopbouw van kloosters in en buiten Tibet en voor het
behoud van de oorspronkelijke wijze teksten voor iedereen in oost en west. Zie ook ‘Missie
en doelen’ en ‘Tarthang Tulku en TAP’.
Jaarlijkse doelstelling; verwerving van inkomsten; werkzaamheden
De jaarlijkse doelstelling van TAP is om jaarlijks ten minste € 15.000 aan donaties te
verwerven via de vaste/jaarlijkse donateurs en via de extra donatie activiteiten van themapresentaties en reizen naar Himalaya landen.
Hiertoe houdt TAP contact met de vaste donateurs via onze Nieuwsbrief en website,
organiseert TAP ten minste 1x per jaar een themabijeenkomst voor alle donateurs en voor
werving van mogelijke nieuwe donateurs en organiseert TAP zo mogelijk 1x per 2 jaar een
reis, met als donaties mede als hoofddoel, naar een Himalaya land voor alle
belangstellenden en (potentiële) vaste donateurs.
De opbrengsten komen geheel ten goede aan TAP; bestuursleden en medewerkers zijn allen
vrijwilligers en onbezoldigd.
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Beheer en besteding vermogen
De baten inzake donaties en activiteiten worden voor het grootste deel per bank ontvangen.
Eventuele beperkte kas ontvangsten bij activiteiten (donaties ter plekke) worden gelijk
gestort op de bankrekening.
Naast een rekening-courant rekening is er een zakelijke spaarrekening waar gelden tijdelijk
op worden gezet. Er zijn bankrekeningen bij de ING-bank en ABN AMRO bank.
Minimaal twee keer per jaar doet de Stichting een donatie aan Tibetan Aid Project in de
Verenigde Staten waar het wordt besteed voor onder andere de dekking van de kosten van
vervoer. Zie verder de eerdere alinea Organisatie Tibetan Aid Project voor meer informatie.
Bij de bepaling van de hoogte van de donatie houdt de stichting een buffervermogen van €
1.000,- aan. Het bestuur beslist over de hoogte van de donatie.
De overige lasten betreffen voornamelijk bankkosten en kosten verbonden aan activiteiten.
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