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Naam: Stichting Us Thus

Kamer van Koophandel: 41004971
RSIN: 816177934

Adres: Paltzerweg 66
3722 JH Bilthoven
info@usthus.nl

Doelstelling:
a. De kennis en de wijsheid van het Tibetaans boeddhisme beschikbaar maken in Nederland.
b. Het behouden van de belangrijkste klassiek en hedendaags Tibetaans boeddistische teksten, vooral op het gebied van
filosofie en beoefening, en deze teksten toegankelijk maken voor de Nederlandse lezer.
c. Het opvangen en verzorgen van oude afgedankte dieren.
d. het werven van geldmiddelen teneinde de hiervoor sub a,b en c genoemde activiteiten mogelijk te maken.

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het beheren en exploiteren van een Tibetaans boeddhistisch retraitecentrum en het faciliteren van de mogelijkheid
tot studie en beoefening van de boeddhistische filosofie, waaronder begrepen het uitnodigen van leraren om les te geven;
b. het organiseren van lezingen, workshops en studiebijeenkomsten en het gelegenheid bieden voor retraites en verblijf;
c. het distribueren en verkopen van gepubliceerde vertalingen;
d. het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties, welke een bijdrage kunnen leveren aan het 
realiseren van de doelstelling.
e. het verrichten van alle verdere handelingen welke in de ruimste zin verband houden met het realiseren van de doelstelling 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur: 
Yvonne Wijland, Voorzitter
Thimo Jansen, Penningmeester & Secretaris
Vincent Sax v.d. Weijden, Bestuurslid (tot feb. 2019)

Beloningsbeleid: geen
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst.
Na het aftreden van Vincent Sax v.d. Weijden is er een vacante positie ontstaan binnen het bestuur. Er wordt gezocht naar een 
nieuw bestuurslid.

Activiteitenverslag 2019:
2019 was een overgangsjaar waarbij gekeken is hoe nu verder met de Stichting na het overlijden van de oprichter en de verkoop van het 
pand eind 2018. 

Er is nog een aantal keer een gezamelijke beoefening georganiseerd in Bilthoven om mensen de gelegenheid te geven in contact
te komen met de leer van de Boeddha of om de al aanwezige kennis hierover te verdiepen.

Het jaarlijkse bezoek van Taklung Matrul Rinpoche zou oorspronkelijk in december plaatsvinden maar is verplaatst naar feburari 2020.



Financiële verantwoording:

BALANS 31 december 

Debet Credit

2019 2019

Materiele vaste activa Eigen vermogen
Gebouwen & terreinen -                 Stichtingskapitaal 128.326     

Vorderingen 499            
Kortlopende schulden

Liquide middelen Hypothecair krediet Rabobank -                 
Kas 13              Overige schulden -                 
Bank 127.813     

128.325     128.326     

Baten en lasten 2019

Baten

Donaties 699            
Donatie Uitgeverij -                 
Donaties Dieren -                 
Donaties Dieren bevrijden -                 
Retraites 180-            
Uitgeverij 1.461         
Winkel -                 

1.980         

Lasten

Organistatiekosten 2.215         
Opslagkosten boeken 1.172         
Overige kosten 1.071         

4.458         

Resultaat 2019 2.478-         


