Statuten Recovery Dharma Nederland
Artikel I
Overzicht van
Organisatie
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Naam
De naam van de organisatie is Recovery Dharma Nederland
(hierna RDNL). RDNL is een herstelgemeenschap gevestigd
in Nijmegen. Zij organiseert en ondersteunt bijeenkomsten
gericht op herstel van verslaving, gebruik makend van de
leringen van de Boeddha.
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Definities
1. Sangha: een groep mensen die gezamenlijk het pad
van herstel bewandelen, op grond van
Boeddhistische principes.
2. Lid: elk persoon die lid is van een Recovery Dharma
sangha
3. Intersangha: de landelijke organisatie die lokale
sangha’s ondersteunt
4. Werkgroep (WG): een groep leden die samen aan
één aspect van de intersangha werkt.
5. Dharma: de leer die de Boeddha onderwees
6. Boeddha: in deze statuten verwijzend naar de
historische figuur, levend zo’n 2500 jaar V.Ch
7. Boeddhisme: de algehele omvang van de leer:
Dharma, Boeddha & Sangha.
8. Dana: de term voor de beoefening van vrijgevigheid
9. Slack: online communicatiemiddel
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Doelen
RDNL steunt groepen en individuen die zich richten op
herstel van alle soorten verslaving. RDNL is een Intersangha
en draagt bij aan dit doel, door Boeddhistisch geïnspireerde
herstel bijeenkomsten te organiseren, te helpen met het
opzetten van bijeenkomsten en het verschaffen van
Boeddhistische literatuur en andere hulpmiddelen. RDNL
geeft voorlichting aan organisaties die aan RDNL gelieerd
zijn en aan geïnteresseerden, om zo bij te dragen aan
minder lijden veroorzaakt door verslaving. Om deze doelen
te bereiken zal RDNL:
1. Herstelgeoriënteerd materiaal ontwikkelen,
publiceren en beschikbaar stellen om herstel van
verslaving aan te moedigen, gebruik makend van
Boeddhistische principes en haar beoefening.
2. Een overzicht aanbieden van Recovery Dharma
bijeenkomsten, hulpmiddelen ontwikkelen en beschikbaar stellen om lokale bijeenkomsten te

starten, contacten te leggen en informatie
verschaffen aan derden indien nodig.
3. Steun bieden voor online communicatie (website,
sociale media etc.)
4. Regionale en nationale samenkomsten organiseren,
zowel online als fysiek, die bijdragen aan de
ontwikkeling van lokale Recovery Dharma-groepen.
RDNL zoekt incidenteel de samenwerking op met
organisaties met soortgelijke doelstellingen, mits deze niet
in strijd zijn met de statuten.
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Kern-Intenties
De basis van Recovery Dharma bestaat uit Kern-Intenties,
die leidend zijn voor de besluitvorming binnen de
organisatie. Het is onze intentie om:
1. Veilige en steunende bijeenkomsten te organiseren.
2. De privacy van de leden te waarborgen door alles
wat er gedeeld wordt binnen de ruimte van de
Sangha te houden.
3. Lotgenoten steun te bieden in de geest van
vrijgevigheid.
4. De diensten van professionals in te zetten als dat
nodig is voor het functioneren van onze organisatie.
5. Onze activiteiten, retraites en conferenties zelf te
organiseren. Wel zouden we Dharma- en
meditatieleraren kunnen inzetten tijdens
activiteiten, en donaties naar eigen inzicht kunnen
aanbieden.
6. Formats voor de bijeenkomsten, literatuur,
meditaties en leringen te kiezen die in lijn zijn met
het Recovery Dharma-programma.
7. Tijdens de bijeenkomsten en vergaderingen ruimte
te bieden aan elk groepslid om zich te uiten, er zorg
voor te dragen dat ieder zich gehoord en
gerespecteerd voelt.
8. Onafhankelijk te werken van elke andere
organisatie, instantie, leraar of groep.
9. Donaties te accepteren en geld in te zamelen, mits
deze in overeenstemming zijn met het doel van het
kerkelijk genootschap.
10. Integriteit, verantwoordelijkheid en transparantie te
tonen in onze besluitvorming en financiële
verrichtingen.

Artikel II
Waarden RDNL
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Wij geloven dat de traditionele Boeddhistische leringen,
vaak de Dharma genoemd, een krachtige benadering
bieden voor heling van verslaving en voor een leven van
ware vrijheid. Ons programma is gebaseerd op het idee dat
we onze eigen gids zijn bij herstel van een verslaving, met
de hulp en het begrip van vertrouwde vrienden en Sangha.
Wij geloven dat dit is wat de Dharma ons leert.
Onze organisatie is peer-led en bestaat volledig uit
vrijwilligers, we zijn zelfsturend. Zoals omschreven in de
Kern-Intenties is het onze intentie om er zorg voor te dragen
dat de stem van elk groepslid wordt gehoord en
gerespecteerd. We zijn allemaal gelijken onder elkaar en
kennen geen leraarschap of leiders.
Deelname aan bijeenkomsten is geheel kosteloos. Wel is er
de mogelijkheid tot het beoefenen van dana. Dit kan de
vorm van een financiële bijdrage aannemen, maar kan ook
een andere vorm aannemen: deelname aan een werkgroep,
hulp bij klaarzetten, voorzitten, meditaties inspreken etc.
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De Boeddha onderwees de weg om ons te bevrijden van
het lijden veroorzaakt door verslaving. Het hart van deze
leringen zijn de Vier Nobele Waarheden. Deze waarheden,
met het bijbehorende pad, zijn het fundament voor ons
herstel en de kern van het Recovery Dharma-programma.
1. Er is lijden. We zetten ons in om de waarheid van
dit lijden te begrijpen.
2. Lijden heeft een oorzaak. We komen tot het inzicht
dat lijden wordt veroorzaakt door hechting aan
verlangen.
3. Lijden kent een einde. We verbinden ons aan het
besef en aan het inzicht dat we minder lijden door
ons minder te hechten aan verlangen.
4. Er is een pad naar het einde van het lijden. We
bewandelen samen dit pad en ondersteunen elkaar
tijdens deze reis.
Het Achtvoudige Pad helpt ons onze weg te vinden in
herstel en bestaat uit het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zuiver Inzicht
Zuivere Intentie
Zuiver Spreken
Zuiver Handelen
Zuiver Levensonderhoud
Zuivere Inspanning
Zuivere Aandacht
Zuivere Concentratie

Artikel III
Organisatie –
werkgroepen

Artikel IV
Financiën
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De organisatie van RDNL wordt uitgevoerd door deelnemers
en leden van de Intersangha. Dit is onderverdeeld in
werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor
het dagelijks functioneren van de organisatie.

lid 2

De werkgroepen binnen RD NL zijn op het moment van
schrijven als volgt:
- Organisatie
- Voorzitters
- Inclusie & Veiligheid
- Penningmeesters
- PR & Voorlichting
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Elke werkgroep is geopend voor deelnemers van Recovery
Dharma. Mensen kunnen zich vrijwillig aansluiten. Er wordt
in de groep gepeild of de werkgroep geschikt/passend is
voor de betreffende persoon.
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Elke werkgroep heeft een coördinator die de werkgroep
vertegenwoordigd tijdens een periodieke algemene
vergadering. De werkgroepen kiezen zelf hun coördinator
door middel van consent.
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Recovery Dharma Nederland houdt elke 3 maanden
(Jan-april-juli-oktober) een vergadering. Hier zijn alle
coördinatoren aanwezig en komt (zo nodig) elk aspect van
de Sangha aan bod. Alle leden van RDNL zijn hier welkom
en er is ruimte voor eigen inbreng en vragen. Tijdens de
bijeenkomst is er een mogelijkheid tot inzage in de
financiën. Na de bijeenkomst worden door de notulen
openlijk met leden gedeeld via Slack.
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De beslissingen die genomen worden tijdens vergaderingen
worden gemaakt op basis van het beslismodel ‘consent’.
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In het een jaarverslag zal worden beschreven in welke mate
onze intenties nageleefd zijn, evenals een verantwoording
van de inkomsten en uitgaven van de kerkelijke
genootschap. Ook wordt hierin beschreven wat de intenties
voor het volgende jaar zijn.
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De inkomsten van RDNL bestaan uit: vrijwillige bijdrage
(dana) door leden, van derden of organisaties.
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RDNL kent een werkgroep ‘penningmeesters’ die een
financieel overzicht bijhouden van alle inkomsten en
uitgaven. Dit overzicht is voor iedereen toegankelijk tijdens
vergaderingen.
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Er wordt elk jaar een jaarrekening gemaakt en deze wordt
op de website gepubliceerd.

Artikel V
Lidmaatschap
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Gegenereerde inkomsten worden gebruikt voor onderhoud
en ontwikkeling van de RD NL Sangha. Bijv: website, kosten
voor het faciliteren of huren van (online) meeting ruimtes,
reiskosten n.a.v. voorlichting, het ontwikkelen van educatief
materiaal en overige PR, het inhuren van
sprekers/professionals.
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Er wordt geen winst uitgekeerd aan leden of wie dan ook.
Wel kan de werkgroep organisatie beslissen om geld te
doneren aan externe individuen of groepen die een bijdrage
hebben geleverd tijdens activiteiten.
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Leden van RDNL die onkosten maken tijdens het geven van
voorlichting, kunnen een onkostenvergoeding krijgen tot
maximaal €25 per activiteit. Een lijst met vergoedingen voor
leden die kosten maken is hier te vinden. De
penningmeesters verwerken deze, na het indienen van een
declaratie.

lid 7

Uitgaven hoger dan €50,- worden eerst besproken op de
periodieke vergadering.
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Het vermogen van het kerkelijk genootschap RDNL is ten
alle tijde ‘redelijk’. D.w.z. dat RDNL niet meer vermogen zal
hebben om de continuïteit van de doelen in art. 1 te
waarborgen. Mocht het vermogen groeien en er overschot
ontstaan, dan wordt dit gedoneerd aan een organisatie die
een soortgelijk doel nastreeft. Op een algemene
vergadering wordt t.z.t beslist welke organisatie dit is.
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Iedereen die zich aansluit bij lokale en/of online
bijeenkomsten van Recovery Dharma Nederland is
onderdeel van de gemeenschap en kan meebeslissen over
zaken aangaande RDNL. Dit is geen formele kwestie, RD NL
kent geen ledenbestand.
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Elke deelnemer van RD bijeenkomsten blijft anoniem: wie
op bijeenkomsten gezien wordt, en wat daar gezegd wordt,
blijft in die ruimte (zowel fysiek als online).
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Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag wordt niet
getolereerd. Als er sprake is van grensoverschrijdend
gedrag, kan dit gemeld worden bij de Werkgroep Inclusie &
Veiligheid, en in het bijzonder bij de Vertrouwenspersoon.
Gegevens hiervan kunnen worden gevonden op de website.
Wat er onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wordt, is
beschreven in de Richtlijnen Veiligheid RD-NL, terug te
vinden op de website.
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Als er sprake is van een incident wordt dit in behandeling
genomen door de werkgroep Inclusie & Veiligheid. Elke zaak
wordt op zichzelf bekeken en de werkgroep I&V kan hier

consequenties aan verbinden, die leidend zijn. Bijvoorbeeld
een ontzetting voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Artikel VI
Opheffing

Artikel VII
Slotbepalingen

lid 1

De opheffing van het kerkgenootschap kan in gang worden
gezet als hiertoe besloten wordt tijdens een algemene
vergadering, zoals genoemd in art. 3 lid 5.
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Bij een eventuele ontbinding van het kerkgenootschap
vervallen al haar bezittingen en worden eventuele
financiële middelen overgedragen aan een organisatie die
zich inzet voor eenzelfde doel.
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Het kerkgenootschap kan deze statuten ten alle tijden
wijzigen, mits daarmee wordt ingestemd tijdens een
algemene vergadering, zoals genoemd in art 3. lid 5.

Bij het totstandkomen van deze statuten worden de werkgroepen momenteel door de
onderstaande leden voorgegaan, welke instemmen met bovenstaande:
-

Werkgroep Organisatie: Nick Rupert

-

Werkgroep Voorzitters: Nick Rupert

-

Werkgroep PR & Voorlichting: Rogier Teerenstra

-

Werkgroep Inclusie & Veiligheid: Herman Langkamp

