Activiteitenverslag 2017
Voor Rigpa was 2017 een bewogen jaar. Vanaf mei 2017 is sprake geweest van negatieve publiciteit
over Sogyal Rinpoche en Rigpa, zowel landelijk als internationaal. In juli 2017 hebben een achttal
internationale Rigpa-studenten een kritische brief aan Sogyal Rinpoche geschreven over de wijze
waarop hij invulling aan zijn leraarschap gaf. Mede in reactie hierop is Sogyal Rinpoche vervolgens
terug getreden als Spiritueel Directeur van de wereldwijde Rigpa-organisatie.
Dit alles is in Nederland reden geweest voor introspectie, waarbij alle studenten de gelegenheid
hebben gehad om gedachten, gevoelens en standpunten uit te wisselen.
Een aantal studenten heeft Rigpa in verband met deze kwestie inmiddels verlaten. Nieuwe instroom
heeft in verband met het tijdelijk wegvallen van de “What meditation really is”-cursussen eigenlijk
niet plaats gevonden.
Dat maakt dat we als organisatie moeten nadenken over waar we staan, wat mogelijk is en hoe we
de toekomst zien.
Al met al een proces van diepe transformatie, een proces dat op dit moment nog steeds niet is
afgerond.

Hieronder volgt een meer gedetailleerde opsomming van de activiteiten in 2017:
Cursussen/studie en beoefening/kleine evenementen
Beoefeningsevenementen: (De doelstelling om jaarlijks een meditatie-, Ngöndro-, Riwo Sangchö- en
Tendrel Nyesel beoefeningsevenement aan te bieden is gehaald)
•

•
•

In februari vond rond Losar een driedaagse periode van intensieve beoefening van Riwo
Sangchö plaats. In november was er een driedaagse, intensieve beoefening van Tendrel
Nyesel. Beide intensives waren feestelijke en goed bezochte evenementen.
In april werd een Ngöndro retraite georganiseerd (op locatie in Schoorl).
Tijdens dharmawieldagen heeft, naast het gebruikelijke geïntensiveerde
beoefeningsprogramma, de beoefening van het ‘bevrijden van levens’ plaatsgevonden.

Evenement
In mei 2017 heeft een 3-daagse openbare retraite met Sogyal Rinpoche plaatsgevonden. Hier hebben
450 mensen aan deelgenomen.
Studie
Sangha
• Als basis voor de sangha wordt het Alomvattende Pad aangeboden. In Groningen en
Amsterdam worden nieuwere studenten in de thuisstudie begeleid door instructeurs. In
beide centra en in verschillende satellieten (Nijmegen, Driebergen, Amersfoort, Zuid
Holland, Schoorl, Zutphen) worden de maandelijkse bijeenkomsten aangeboden.
• Daarnaast waren in Groningen en Amsterdam verschillende andere sangha-cursussen te
volgen, met als thema Ngöndro en Vajrayana.
• De volgende studie sangha-evenementen en -bijeenkomsten hebben plaatsgevonden:
o Landelijke maandelijkse bijeenkomst (voor hele sangha)
o Bardo studiegroep
o Ouder worden op het pad (voor 60+)
o Delayed streaming Myall Lakes (Australië) en UK-Easter retreat.

Openbaar
• In verschillende locaties hebben openbare cursussen en evenemten plaatsgevonden.
• Besloten is om na de zomerstop tot in elk geval eind 2017 geen nieuwe Wat Meditatie
Echt Is - cursussen te starten.

Studentenondersteuning (voorheen Care)
• Dit jaar is er tijdens de openbare driedaagse voorjaarsretraite met Sogyal Rinpoche weer
een goed sangha care team en feedbackteam samengesteld en werkzaam geweest.

Overige activiteiten
Nieuwe Huisvesting
• In de 2017 is verder gezocht naar een geschikt huur- of kooppand. Helaas nog zonder
resultaat. Als gevolg van de gebeurtenissen zoals beschreven in het algemene deel van
dit bestuursverslag wordt het huisvestingsbeleid door het bestuur in 2018
heroverwogen.
Communicatie
• Er is in 2017 één Nieuwsbrief verschenen. Afgelopen najaar is besloten om geen
papieren nieuwsbrieven meer te maken.
Vrijwilligers
• Ruim 250 vrijwilligers zijn in 2017 actief geweest met activiteiten binnen Rigpa
MT
•

Het MT heeft in 2017 tweewekelijks vergaderd. Bij deze vergaderingen zijn aanwezig:
National Director (voorzitter), Teaching Service Director, Finance Director en Facilitair
Manager (tevens MT-verslaglegging).

•
•
•

Per 31 december 2017 is de voorzitter teruggetreden uit het bestuur.
In 2017 zijn er 4 (Skype)vergaderingen geweest tussen het bestuur en het MT.
Het bestuur is steeds nauw betrokken geweest bij het bespreken van en bij de
besluitvorming n.a.v. de actuele situatie zoals die zich in 2017 ontwikkelde.

Bestuur

Boeddhistische Unie Nederland
Michael Ritman was ook in 2017 de voorzitter van het bestuur van de BUN.
Financiën
Stichting Rigpa is een levensbeschouwelijke organisatie zonder winstoogmerk, met ANBI-status.
Financiële middelen worden ingezet conform de statutaire doelstelling.
Financieel gezien was 2017 geen goed jaar. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van
€ 109.044. Dit werd mede veroorzaakt door de eerder beschreven afname van het aantal
sanghaleden en door het besluit om na de zomerstop geen nieuwe publiekscursussen te starten.
Het negatieve resultaat ad. € 109.044 wordt onttrokken aan de Algemene reserve.

