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ARTIKEL I:

HANDVEST

SECTIE 1. DOEL VAN DE ASSOCIATIE
Het doel van de Serene Reflectie Dharma Associatie (de associatie) is het bewaren
en bevorderen van de leer en de praktijk van de serene reflectie meditatie
traditie van het boeddhisme, zoals die door de eerwaarde meester Jiyu-Kennett
is overgedragen.
SECTIE 2. HANDVEST
Het handvest van de associatie omschrijft het doel van de associatie, de reikwijdte
van haar activiteiten, haar structuur en de beginselen van haar werkwijze.
Het handvest is voor geen enkele herziening vatbaar.
SECTIE 3. BEGRIPSBEPALINGEN
Consensus: In het besluitvormingsproces van de associatie is er in de volgende
gevallen sprake van "consensus":
i.

Unanieme overeenstemming van de raad over het voorgestelde.

ii.

Unanieme overeenstemming, met uitzondering van één of meer stemmen,
die ervoor kiezen zich van stemming te onthouden. Er zijn twee vormen
van onthouding:
iia. Gewone onthouding, hiermee geeft de lid-tempel te kennen, niet
tegen het voorgestelde te zijn, maar dat het over het voorstel in
kwestie geen keuze kan, of wil, maken.
iib. Onthouding door niet-beschikbaarheid, hierbij stelt een lid-tempel
de deken in kennis, tijdens het besluitvormingsproces niet
beschikbaar te zullen zijn.
Tevens kan de deken bepalen, dat een lid-tempel zich door
niet-beschikbaarheid van stemming onthoudt, indien de deken,
ondanks oprechte inspanningen, niet in staat is om met de
vertegenwoordiger(s) van de tempel in contact te treden.

Deken: De hoofdbestuurder en administrateur van de associatie; deze heeft
spirituele senioriteit bij de uitvoering van alle aangelegenheden en bij het leiden
van alle activiteiten van de associatie.

Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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Meester-leerling relatie: De overdracht van meester op leerling is het levende
hart van de serene reflectie meditatie traditie. In dit handvest is deze term zowel
van toepassing op de relatie van meesters met monniken die in het noviciaat zijn
en zij die de transmissie hebben ontvangen, als met leken-discipelen.
Tempel: Een onafhankelijke gemeenschap of groep van beoefenaars (monastiek
en/of leek), die geleid wordt door een priester-monnik, die met toestemming
van zijn of haar meester zelfstandig woont en op enigerlei wijze de Dharma
uitdraagt.
SECTIE 4. ALGEMENE REIKWIJDTE VAN DE ACTIVITEITEN
Tempels zijn een natuurlijk uitvloeisel van de meester-leerling relatie. De leden
van de associatie zijn autonome tempels. De associatie is een middel voor de
lid-tempels om elkaar en anderen bij te staan en te helpen.
De associatie is geen certificerend, regelgevend of disciplinerend orgaan en
heeft geen enkele autoriteit om te interveniëren in de meester-discipel relatie,
noch in het interne leven van de lid-tempels, zonder de toestemming van
respectievelijk de meester, of de hoofdmonnik.
SECTIE 5. HET BESTUUR
5.1.

De raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit de deken en de hoofdmonniken van de lidtempels. De deken zal de raad voorzitten.
Elke hoofdmonnik kan een ander daartoe bevoegd lid van zijn of haar tempel
aanwijzen om, als vertegenwoordiger van die tempel, zijn of haar plaats in de
raad in te nemen. Ieder die als zodanig wordt aangesteld, dient een monnik te
zijn die de Dharma-transmissie in de afstammingslijn van eerwaarde meester
Jiyu-Kennett heeft ontvangen.
5.2. Taken van de raad
De raad maakt alle beslissingen aangaande het vaststellen van het langetermijnbeleid en/of aangaande de gezamenlijke inspanningen en middelen van alle lidtempels van de associatie.

Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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5.3.

Besluitvorming.

Behalve in het geval van de verkiezing van een deken, zal de besluitvorming
middels een proces van consensus geschieden. Elke lid-tempel heeft één stem.
Iedere tempel dient zijn eigen procedure te bepalen, betreffende de wijze waarop
die tempel aan het besluitvormingsproces zal deelnemen en bijdragen. De deken
heeft één stem, die onafhankelijk is van de stem die zijn of haar verblijfstempel
heeft. De deken zal het besluitvormingsproces voorzitten. Indien geen consensus
kan worden bereikt, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
SECTIE 6. DE DEKEN
6.1.

Administratie.

De deken is bevoegd om, binnen de grenzen van dit handvest, de associatie te
vertegenwoordigen en namens haar te handelen. De deken ziet toe op het
bijhouden van een register van lid-tempels, van namen en data van wijdingen,
transmissies etc. van de monniken die in de lid-tempels leven, van namen en
data van leken-wijdingen en leken-discipelen, alsmede van namen van discipelen
die geen goede verstandhouding meer hebben met hun meester.
6.2.

Verkiezing van de deken.

De associatie zal haar deken kiezen uit de meesters die in de lid-tempels woonachtig zijn. Bij deze verkiezing heeft elke lid-tempel één stem. Elke lid-tempel
bepaalt zijn eigen methode om tot zijn stemkeuze te komen. Een gewone
meerderheid van stemmen is vereist om een deken te verkiezen. Normaliter zal
een aftredend deken het proces van het kiezen van een opvolger organiseren en
voorzitten. Bij afwezigheid van een deken, zal het meest seniore lid van de raad,
dat op het moment van het proces van het kiezen van een nieuwe deken
beschikbaar is, voorzitten.
6.3.

Zittingstermijn.

De raad zal de lengte van de zittingstermijn, en de details met betrekking tot de
verkiezing van een deken vaststellen.
6.4.

Voorstellen en verzoeken.

Alle voorstellen en verzoeken met betrekking tot hulp en actie door de associatie
dienen bij de deken te worden ingediend, die daarop beslist wat de beste manier
is om daarmee verder te gaan.

Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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SECTIE 7. CRITERIA VOOR HET LIDMAATSCHAP
Elke tempel, die aan de volgende criteria voldoet, komt voor het lidmaatschap
in aanmerking:
i.

De hoofdmonnik van de tempel dient een gewijd monnik te zijn, die de
Dharma-transmissie heeft ontvangen in de afstammingslijn van
eerwaarde meester Jiyu-Kennett.

ii.

De hoofdmonnik dient een goede verstandhouding te hebben met zijn of
haar meester, én dient de instemming van die meester te hebben inzake
de aansluiting van de tempel bij de associatie;
OFWEL, de hoofdmonnik dient ten tijde van het overlijden van zijn of
haar meester een goede verstandhouding met die meester te hebben
gehad én na de dood van die meester het discipelschap niet te hebben
verloochend.
In de zeldzame gevallen, waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent
de verstandhouding van een discipel met zijn of haar meester, zal de
raad tot een vaststelling daarvan komen, gebaseerd op haar beoordeling
van de omstandigheden, in het licht van de geest van de betekenis van
"een goede verstandhouding".

iii.

De hoofdmonnik dient duidelijk aan te geven, dat hij of zij het doel, de
beginselen en de beperkingen, zoals die in dit handvest zijn uiteengezet,
begrijpt en onderschrijft.

iv.

Voor zover de raad het passend en nodig acht, kan zij nadere criteria
voor het lidmaatschap van de associatie opstellen.

SECTIE 8. AANVRAAG VAN HET LIDMAATSCHAP
De hoofdmonnik van iedere tempel kan bij de deken van de associatie een
schriftelijk verzoek indienen voor de toelating van zijn of haar tempel als lid
van de associatie. De deken zal het verzoek aan de raad voorleggen, die haar
besluit zal nemen in overeenstemming met de procedure, zoals beschreven is in
Sectie 5.3 van dit handvest.
SECTIE 9. BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
9.1.

Opzegging.

Een lid-tempel kan zijn lidmaatschap van de associatie te allen tijde opzeggen
door de deken van dit besluit in kennis te stellen.
Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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9.2. Opvolging van de hoofdmonnik van een lid-tempel.
In geval de hoofdmonnik van een lid-tempel wordt opgevolgd, zal de status van
het lidmaatschap van die tempel ongewijzigd blijven, tenzij die tempel niet
langer voldoet aan de criteria voor het lidmaatschap, zoals beschreven in
Sectie 7 van dit handvest.
SECTIE 10. DE ASSOCIATIE EN DE LEKEN
10.1. De rol van de hoofdmonnik
Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdmonnik van elke tempel om te
bepalen, of en wanneer het goed is om enig voorstel of verzoek, dat door de
raad van bestuur in overweging wordt genomen, onder de aandacht te brengen
van de lekenbeoefenaren die verbonden zijn aan zijn of haar tempel.
10.2. Meditatiegroepen
Leken-meditatiegroepen kunnen deelnemen in de associatie middels hun
affiliatie met lid-tempels.

ARTIKEL II:

HET BESTUUR

SECTIE 1. HET BESTUUR.
Het bestuursorgaan van de associatie is de raad van bestuur. De deken is de
voorzitter van het bestuur.
SECTIE 2. VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR.
2.1.

Raadsvergaderingen en ledenvergaderingen.

Aangezien de raad is samengesteld uit de deken en de vertegenwoordigers van
alle lid-tempels, is iedere raadsvergadering per definitie een ledenvergadering.
2.2.

Plaats en tijdstip van vergaderingen.

De deken, of diens aangewezen vertegenwoordiger, zal plaats en tijd van de
raadsvergaderingen bepalen.

Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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2.3.

Kennisgeving van plaats en tijd van vergaderingen.

Ten minste veertien (14) dagen vóór de datum van een raadsvergadering zal de
deken de raadsleden daarvan op de hoogte stellen. In uitzonderlijke gevallen kan
de deken op elke plaats en tijd een buitengewone vergadering bijeenroepen, en
zal de raadsleden daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
2.4.

Gemachtigden tot het bijeenroepen van vergaderingen.

Uitsluitend de deken, of diens aangewezen vertegenwoordiger, kan een raadsvergadering bijeenroepen.
2.5.

Quorum.

Het quorum zal zijn bereikt, wanneer vijftig procent van het totaal aantal
stemgerechtigde raadsleden in een raadsvergaderingen aanwezig is. Echter,
indien de deken of diens aangewezen vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan
geen quorum worden bereikt.
2.6.

Stemmen bij volmacht.

Bij iedere kwestie die door de raad in overweging wordt genomen, zal de deken
bepalen, of stemmen bij volmacht zal zijn toegestaan.
2.7.

Commissies.

De raad kan commissies instellen en, voor zover dit wettelijk is toegestaan
volgens Section 24.03.115 van de Washington Nonprofit Corporation Act, alle
mogelijke verantwoordelijkheden aan deze commissies delegeren.

ARTIKEL III: BESTUURSFUNCTIES
SECTIE 1. DE VOORZITTER.
De deken is de voorzitter van de associatie.
SECTIE 2. ANDERE BESTUURSFUNCTIES.
Alle bestuursfunctionarissen van de associatie zijn monniken, die de transmissie
hebben ontvangen en die woonachtig zijn in een lid-tempel van de associatie.
De deken zal een secretaris en een penningmeester benoemen. De deken heeft
de autoriteit om een vicevoorzitter, de assistent-deken, te benoemen, maar is
daartoe niet verplicht.
Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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SECTIE 3. ZITTINGSTERMIJN VOOR BESTUURSFUNCTIES.
De zittingstermijn voor bestuursfuncties, anders dan die van deken, zal worden
vastgesteld door de deken. De zittingstermijn voor de deken is bepaald in Sectie
6.3 van artikel I (het handvest) van deze statuten.

ARTIKEL IV: GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN
IN ONDERRICHT EN BEOEFENING
SECTIE 1. AANVULLENDE LIDMAATSCHAPSCRITERIA.
Deze artikel is een beschrijving van de grondbeginselen inzake onderricht en
beoefening, en is een extra criterium voor het lidmaatschap (zie: artikel . I,
Sectie. 7, lid iv van deze statuten). Het worde lid-tempels aanbevolen om deze
beginselen op te nemen in hun schriftelijke reglementen, richtlijnen, beleidsen/of organisatorische documenten.
SECTIE 2. DE BEGINSELEN.
2.1.

De verbintenis aan de serene reflectie meditatie traditie.

Het onderricht en de beoefening in iedere tempel van de associatie dient stevig
verankerd te zijn in de serene reflectie meditatie traditie van het boeddhisme,
zoals die door eerwaarde meester Jiyu-Kennett is doorgegeven.
Geen enkele andere vorm van spirituele training mag in de lid-tempels worden
beoefend. Enkel voor vergelijkingsdoeleinden mogen leringen van andere
religies worden bestudeerd.
2.2.

Het primaire belang en de integriteit van de meester-leerling relatie.

Alle tempels van de associatie dienen de meester-discipel relatie, het levende
hart van de transmissie, te respecteren en te bewaken. Aangezien het respect
voor, en het vertrouwen in de meester van het allerhoogste belang is voor het
geestelijke leven van een discipel, mag geen enkele persoon die zijn of haar
discipelschap heeft verloochend, op enigerlei wijze participeren in een tempel
van de associatie, zonder de toestemming van zijn of haar meester.
2.3.

Celibaat van monniken.

Alle monastieke beoefenaars zullen zich onthouden van geslachtsgemeenschap
en het seksueel verleiden, onder druk zetten of intimideren van enig persoon.

Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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2.4.

De vertrouwelijkheid van mededelingen tussen monniken en
schuldbelijders.

Mededelingen die men in het kader van schuldbelijdenis (confessie) aan een
monnik doet, zijn vertrouwelijk. Zonder het beginsel van de vertrouwelijkheid
te schenden, kan een monnik –aangaande een vertrouwelijke communicatie– te
rade gaan (toevlucht zoeken) bij één of meer monniken die de transmissie
hebben ontvangen. Het vertrouwelijke karakter van die mededelingen dient
daarbij duidelijk aan de andere betrokken monnik(en) te worden overgebracht.
Als een monnik, aan wie iets in vertrouwen is medegedeeld, tot de overtuiging
komt, dat een derde ernstig kwaad kan overkomen door de vertrouwelijkheid te
bewaren, dan staat het de monnik vrij om zijn of haar eigen geweten te volgen,
wetende dat hij of zij de gevolgen zal moeten aanvaarden van wat hij of zij,
al dan niet, doet.
2.5.

De drie meesters.

Een monastieke beoefenaar kan tot drie meesters hebben: een wijdings-meester,
een leefregel-meester, en een transmissie-meester. In de praktijk vervult dikwijls
één persoon de eerste en de derde functie (en soms alle drie). Een discipel die de
transmissie heeft ontvangen kan, met toestemming van zijn of haar transmissiemeester, onder een andere leraar studeren; een dergelijke studie impliceert
echter geen wisseling van meester.
2.6.

Certificering.

Het certificeren van rang, en de bevoegdheid om een bepaald niveau van
priesterlijke verantwoordelijkheid uit te oefenen, wordt vóór de transmissie door
de wijdingsmeester verleent, en ná de transmissie door de transmissie-meester.
2.7.

Rangen van de monniken.

Er bestaan drie primaire monastieke rangen: beoefenaars die de monastieke
wijding hebben ontvangen, zij die de Dharma-transmissie hebben ontvangen en
zij die tot meester zijn benoemd. Binnen de eerste twee primaire rangen kunnen
secundaire rangen worden onderscheiden: hoofd-novieten (binnen de rang van
gewijde monniken), en parochie-monniken en leraren (binnen de rang van
monniken die de transmissie hebben ontvangen). Elke primaire en secundaire
rang impliceert een eigen niveau van priesterlijke verantwoordelijkheid.

Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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2.8.

De benoeming en ratificatie van meesters.

Zolang de transmissie-meester van een monnik in leven is, is het diens verantwoordelijkheid om zijn of haar discipelen tot meester te benoemen en te
ratificeren. Een meester kan een discipel van een overleden meester, namens die
overleden meester, tot meester benoemen en ratificeren. In een dergelijk geval
blijft de monnik discipel van de overleden meester. Het onderscheid tussen tot
meester benoemde monniken die wel en zij die niet geratificeerd zijn, impliceert
geen verschil in rang.
2.9.

Formele aspecten van de lekentraining.

Op het moment dat een lekenbeoefenaar voor de eerste keer in een lekenwijdingsceremonie de leefregels formeel aanvaardt, krijgt hij of zij een symbolische kesa
(wagesa). De lekenwijding behoort niet tot de rangen van de monniken, en
evenmin impliceert die automatisch een meester-leerling relatie tussen de –als
celebrant optredende– monnik en de lekenwijdeling.
Een hoofdmonnik kan een verdieping van de training van een lekenbeoefenaar
in zijn of haar eigen congregatie erkennen, door het aanbieden van een kleine
kesa (rakhusu) voor leken, dan wel een leken-kesa. Betreft het een lekendiscipel,
dan wordt dit normaliter door zijn of haar meester gedaan.
2.10. Lekendiscipelschap.
Elke lekenbeoefenaar kan een meester vragen om als lekendiscipel te worden
aanvaard; hiertoe bestaat echter geen enkele verplichting of verwachting.
Zowel de aspirant lekendiscipel als de meester dienen zich te realiseren dat een
discipelschap een serieuze verbintenis is, met zeer reële consequenties.

Ingeval van onduidelijkheid of discrepantie tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze
Statuten, zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
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