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Het huidige bestuur van Metta Vihara bestaat uit 3 Triratna bestuursleden (Jan Deckers,
Dhammaketu en Parina) en 1 niet-Triratna bestuurslid (Ruth de Vijlder). Jos Geertshuis en
Elida Guijt ondersteunen het bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de materiële,
financiële en juridische werking van Metta Vihara.
Het bestuur wil meer op afstand staan en haar basisfunctie is vooral gericht op toezicht
houden op de resultaten. Daarnaast vormt het bestuur de formele schakel naar de externe
partners, zoals de Triodos Bank.
In haar vergadering van juli 2013 heeft het bestuur geconstateerd dat zij zich niet bezig kan
en wil houden met de inhoudelijke invulling van de visie en inhoud van Metta Vihara en dat
er een “raad” nodig is die hier expliciet verantwoordelijkheid voor draagt.
In de huidige opzet was er een team Visie en Inhoud voorzien naast de andere teams
(ondersteuning, beheer, retraites en Communicatie&PR). Deze teams doen vooral allerlei
activiteiten die liggen op praktisch, uitvoerend gebied en onder verantwoordelijkheid van het
bestuur.
Het bestuur vindt dat het tijd is voor een nieuw model voor de werking van Metta Vihara (zie
schema volgende pagina) met de installatie van de stuurgroep Visie en Inhoud.
Daarin zijn de 3 centra (Arnhem, Amsterdam en Gent) vertegenwoordigd door Sobhanandi,
Dayapadma en Arthakusalin en nemen ook Akasasuri, Dhammaketu en Parina deel.
In de eerste bijeenkomst van de stuurgroep op 4 en 5 augustus 2013 is het volgende
besproken:
De taken van de nieuwe stuurgroep Visie en Inhoud:
-

Ervoor zorgen dat het retraiteprogramma zowel verdieping als verbreding van
beoefening mogelijk maakt
Relaties onderhouden met de Triratna centra van de Lage Landen en hen ten dienste
staan waar nodig en mogelijk
De visie van de Boeddha ( de Dharma) beschikbaar stellen voor het brede
maatschappelijke veld.
De stuurgroep draagt de uiteindelijke ethische verantwoordelijkheid en is daarom het
aanspreekpunt/platform voor eventuele (ernstige) ethische nalatigheid. De stuurgroep
heeft de bevoegdheid om in te grijpen waar nodig.

De stuurgroep doet dat door:
- De visie van Metta Vihara opnieuw te bekijken, vast te stellen en te bewaken
- Verdieping van beoefening mogelijk te maken en te bevorderen
- Het richting geven aan en spiritueel ondersteunen van de (toekomstige) woongroep
in Metta Vihara
- Verbreding mogelijk te maken middels activiteiten en contacten met andere
doelgroepen
- De verbinding met de ordeleden in de lage landen actief te onderhouden en
stimuleren
- De verbinding met de wijdere orde/beweging actief te onderhouden en te stimuleren
Daarbij bewaakt de stuurgroep een goede balans tussen Dharma en indirecte Dharma
activiteiten op inhoud.
Er is ook een balans die voortkomt uit het feit dat Metta Vihara een ANBI stichting is:
maximaal 10% van de omzet mag uit commerciële activiteiten komen. De invulling van die
10% gebeurt op basis van de vraag en de honorering (of niet) door de stuurgroep.

Uitgangspunten:
• Open communicatie met de orde en de beweging in de Lage Landen
• Het retraiteprogramma is altijd leidend bij de keuzes die zich voordoen
• Er moet altijd de mogelijkheid zijn te communiceren zijn waar wij voor staan.
• Het aanbieden van activiteiten in Metta Vihara waar commerciële prijzen voor worden
gevraagd kan, mits die activiteiten in harmonie zijn met de doelstellingen van Metta
Vihara.

Communicatie over en vanuit de stuurgroep:
- Visie- en inspiratiedagen voor alle mensen van de teams en het bestuur
- Ordeleden informeren en raadplegen over specifieke zaken per email, via de
chapters en/of ordedagen
- Jaarlijks met bestuur een dag voor afstemming
- Uitwisselen verslagen bestuursvergadering en stuurgroep overleg.

