PUBLICATIECIJFERS 2021
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
vacante positie
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 2021:
Eind 2020 is het laatste exemplaar van de titel Een leidraad bij de Woorden van Mijn Volmaakte Leraar verkocht. In december 2020 is
reeds gestart met werkzaamheden voor de herdruk. In 2021 is er een nieuwe opmaak ontworpen en is de hele tekst gecontroleerd op fouten en
in april 2021 is de herdruk verschenen.
Daarnaast zijn de werkzaamheden opgestart om alle in het Nederlands beschikbare gebeden om te zetten naar een digitale bundel.
Al het materiaal is in het najaar van 2021 verzameld, waarbij een deel alleen nog op papier beschikbaar was. Alles is omgezet naar
word documenten waarna er een grote correctieslag heeft plaatsgevonden om een eenheid te maken van al deze losse documenten.
In december is het aangeleverd bij de vormgever. De digitale bundel 'Een Verzameling van Gebeden' zal in de eerste helft van 2022
beschikbaar komen.
Reguliere boekenverkoop via de webshop en bol.com.
Via The Kangyur Rinpoche Foundation een paard gered van de slacht in Uruguay
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