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1. Algemene gegevens

Stichting Rigdzin is een vrijwilligers-organisatie, gevestigd in Aartswoud (gemeente Opmeer). 
Rigdzin bestaat sinds 2005 en is opgericht om wereldwijde projecten te ondersteunen. Rigdzin 
werkt vanaf de start van de stichting samen met partnerorganisatie Vistaproject in Tibet.

Stichting Rigdzin is door de belastingdienst in januari 2008 erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Rigdzin aftrekbaar zijn van het belastbaar 
inkomen, mits de schenking voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst.

Onze partnerorganisatie Vistaproject is in 2004 opgericht door Amnyi Trulchung Rinpoche, de abt 
van het klooster Ju Mohor in het dorp Junyong in Tibet/China.  Samen met de bevolking willen zij 
de levensomstandigheden verbeteren.
Vistaproject Tibet is in 2005 omgevormd tot een onderneming die het sociale en economische 
welzijn van de Tibetaanse lekenbevolking in de regio wil verbeteren. Dit doet zij door het opzetten 
van diverse vormen van onderwijs en verbetering van de gezondheidszorg. 
De leden van het management-team van Vistaproject zijn allemaal Tibetanen die plaatselijke 
gemeenschappen vertegenwoordigen. Zij werken samen met de Chinese overheid op regionaal en 
provinciaal niveau en met zakenmensen, kloosters en ouders van schoolkinderen en jongeren met 
wie zij projecten opzetten. 
In 2014 kon dit omgezet worden naar een not-for-profit organisatie die zonder winstoogmerk haar 
werk kan doen en minder belasting hoeft te betalen.

2. Beleidsdoelen

2.1 Algemene doelstelling
Stichting Rigdzin heeft als doelstelling de mens in nood te helpen, waar ter wereld deze zich ook 
bevindt en de bewustwording op spiritueel vlak te verbeteren. Dat doet zij door het verstrekken 
van informatie, door het organiseren van lezingen, evenementen en acties en door het werven van 
fondsen voor hulpprojecten.

2.2 Visie en missie
De visie van Stichting Rigdzin is gebaseerd op solidariteit met mensen in behoeftige 
omstandigheden en op de internationaal erkende verdragen voor mensenrechten. Daarin is 
vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. 

Ook de komende jaren wil Stichting Rigdzin een steentje bijdragen aan het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de Tibetaanse plattelandsbevolking van de regio Sershul door hen te 
ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen 
bestaanszekerheid te kunnen realiseren. In samenspraak met onze partner Vistaproject zijn we tot 
de conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is tot duurzame ontwikkeling, armoede bestrijding, 
vrede en het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur. 
Stichting Rigdzin ziet het daarom als haar missie om Vistaproject te ondersteunen om toegankelijk 
onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen in de regio Sershul te realiseren.

Op ad-hoc basis wordt samengewerkt met APHO in Nepal en individuele gevluchte Tibetaanse 
jongeren in Nepal en India.
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2.3 Werkwijze

TIBET 
Stichting Rigdzin heeft ervoor gekozen een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met 
Vistaproject. Er worden fondsen geworven in binnen- en buitenland, om in samenwerking met 
Vistaproject ontwikkelingsprojecten in Tibet te realiseren. Aan de hand van deze projecten wordt 
voorlichting gegeven over de problemen van Tibet. 
Alle projecten in Tibet worden opgezet na een zorgvuldige voorbereiding door het 
managementteam van Vistaproject. De projecten sluiten aan bij de regionale overheidsplannen 
maar vooral bij de noden van de Tibetaanse (voormalige) nomadenbevolking. 

Wij gaan ervan uit dat een project niet voltooid is als er een gebouw staat, maar dat het dan pas 
begint. Scholen en gezondheidscentra moeten nadat ze van start gegaan zijn, ook kwalitatief en 
duurzaam geborgd zijn en blijven. Door samen te zoeken naar de beste oplossingen binnen de 
mogelijkheden die zowel Stichting Rigdzin als Vistaproject heeft, hopen wij onze projecten tot een 
duurzaam succes te maken. 

Doordat Stichting Rigdzin in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er nauwelijks 
overheadkosten en worden de inkomsten vrijwel geheel aan projecten besteed.

INDIA en NEPAL
Alleen op ad-hoc basis worden projecten opgepakt in nood-situaties en in het geval van 
schrijnende individuele gevallen.

3. Het bestuur van Stichting Rigdzin

Het bestuur bestaat uit 4 leden, allen zijn vrijwilligers en voeren naast hun bestuurstaken ook 
vrijwilligerstaken uit. Naast de bestuursleden zijn er nog een aantal vrijwilligers betrokken bij de 
stichting.

3.1 Taken van de bestuursleden

De voorzitter: 
• leidt de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en de vrijwilligers
• treedt naar buiten namens de stichting;
• delegeert en voert samen met bestuursleden en vrijwilligers de werkzaamheden in Nederland 
uit;
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen;
• denkt mee over voorlichtings- en fondsenwervingsactiviteiten in Nederland;
• stelt beleidsplannen, jaarverslagen, projectplannen, subsidieaanvragen en rapportages op;
• houdt literatuur en informatie over ontwikkelingssamenwerking bij;
• rapporteert over al het bovenstaande tijdens bestuursvergaderingen;
• neemt deel in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die 
binnen   de organisatie aan de orde komen
De secretaris:
• notuleert bestuursvergaderingen;
• behandelt en archiveert de inkomende en uitgaande post en e-mail;
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• treedt naar buiten namens de stichting;
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen;
• denkt mee over voorlichtings- en fondsenwervings-activiteiten in Nederland
• voert samen met bestuursleden en vrijwilligers de werkzaamheden in Nederland uit;
• stelt mede beleidsplannen, jaarverslagen, projectplannen, subsidieaanvragen en rapportages op;
• houdt literatuur en informatie over ontwikkelingssamenwerking bij;
• rapporteert over al het bovenstaande tijdens bestuursvergaderingen;
• neemt deel in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die 
binnen   de organisatie aan de orde komen.

De penningmeester
• volgt de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van geplande inkomensten en 
uitgaven in Nederland;
• beheert de financiële administratie van de stichting in het algemeen;
• beheert de financiële administratie van individuele sponsors van adoptie-kinderen;
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen;
• voert samen met bestuursleden en vrijwilligers de werkzaamheden in Nederland uit;
• denkt mee en beoordeelt projectvoorstellen;
• verzorgt het financiële jaarrapport;
• volgt wettelijke en juridische regelingen m.b.t. doneren en fondsenwerving;
• rapporteert over al het bovenstaande tijdens bestuursvergaderingen;
• neemt deel in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die 
binnen   de organisatie aan de orde komen.

De algemene bestuursleden:
• denken mee over en beoordelen projectvoorstellen;
• denken mee over voorlichtings- en fondsenwervings-activiteiten in Nederland;
• treden naar buiten namens de stichting;
• voeren mede de werkzaamheden en activiteiten in Nederland uit;
• rapporteren over uitgevoerde taken tijdens de bestuursvergaderingen;
• nemen deel in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die 
binnen de organisatie aan de orde komen.

4. Vrijwilligers

4.1 Taken vrijwilligers 
De volgende taken worden vervuld door vrijwilligers:

1. Voorlichting en fondsenwerving:
- mede organiseren van fondsenwervende activiteiten en voorlichting;
- bemensen van informatiestands;
- geven van gastlessen en presentaties;
- werven van nieuwe donateurs en sponsors;
- onderhouden van contacten met donateurs en sponsors;
2. Publiciteit:
- schrijven en verspreiden van de nieuwsbrief van Vistaproject;
- leveren inhoud aan voor de eigen websites van Rigdzin en Vistaproject, de Facebook en Twitter 
pagina’s en andere websites waar projecten van of informatie over Vistaproject wordt vermeld;
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- leveren kopij aan voor (regionale) nieuws- en weekbladen;
- maken PR materiaal;
3. ICT
- onderhouden de technische kant van de website;
- bieden ondersteuning bij electronische communicatie;

4.2 Vergoedingen
Vrijwilligers (inclusief bestuursleden) kunnen gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd in het kader 
van het uitvoeren van activiteiten voor de stichting, declareren.

Voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen houden wij rekening met de maximum 
toegestane bedragen die de belastingdienst hanteert. Wij blijven onder dit maximum bedrag zodat 
de vrijwilliger geen belasting hoeft te betalen over de vergoeding en de stichting deze 
vergoedingen niet hoeft door te geven aan de belastingdienst. De regelingen:
- vrijwilligers van 23 jaar en ouder kunnen een vergoeding krijgen van maximaal € 4,50 per uur 
met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar
- vrijwilligers jonger dan 23 jaar kunnen een vergoeding krijgen van maximaal € 2,50 per uur met 
een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
- vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten gemaakt met eigen auto.
- vrijwilligers kunnen kosten voor drukwerk, porto en aanverwante zaken declareren.

Omdat Stichting Rigdzin door de belastingdienst is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling), kunnen vrijwilligers gemaakte kosten aftrekken van hun inkomstenbelasting, 
mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De vrijwilliger kan van de vergoeding afzien en de 
kosten als gift aftrekken, in dit geval is de hoogte van de gift gelijk aan het bedrag van de 
mogelijke vergoeding. Stichting Rigdzin kan in die gevallen een verklaring afgeven dat de 
vrijwilliger zich ook daadwerkelijk heeft ingezet voor de stichting, de kosten heeft gemaakt en 
afgezien heeft van vergoeding van de kosten.
Rigdzin streeft ernaar de kosten van de organisatie en vergoedingen aan bestuursleden en 
vrijwilligers zo laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk de inkomsten aan de doelstelling 
besteed kunnen worden. De laatste jaren zijn de overheadkosten altijd onder de 3% gebleven en 
het streven is dit ook in de toekomst zo te houden.

4.3 Werving vrijwilligers en bestuursleden
De projecten in Tibet zijn zeer succesvol, het werven van fondsen en het geven van voorlichting 
vraagt veel inzet en tijd van bestuur en vrijwilligers. Daarom zijn we steeds op zoek naar mensen 
die zich willen inzetten voor de stichting. 
Van bestuursleden en vrijwilligers wordt niet alleen inzet en verantwoordelijkheid gevraagd. Door 
het zich inzetten voor onze projecten krijgen vrijwilligers niet alleen een uniek inzicht in de situatie 
van jongeren in Tibet en het gevaar van uitsterven van de Tibetaanse taal en cultuur, zij merken 
ook de voldoening mee te kunnen werken aan verbetering van soms uitzichtloos lijkende situaties.

4.3 Communicatie met donateurs en belangstellenden
Alle donateurs en belangstellenden ontvangen minimaal 3 keer per jaar de nieuwsbrief van 
Stichting Rigdzin met berichten over de projecten in Tibet, Nepal en India en de besteding van de 
fondsen. Donateurs die bijdragen aan speciale projecten ontvangen hier aparte informatie over.
Met sponsoren van grote projecten worden afspraken gemaakt over uitvoering, verslaglegging en 
rapportage. Na voltooiing van ieder project ontvangen de financieringspartners een 
eindrapportage met financiële verantwoording. Bij een meerjarenproject wordt minimaal 1 keer 
per jaar een tussenrapportage gestuurd. 
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4.4. Klachten
Klachten, opmerkingen en vragen worden schriftelijk per post of e-mail ontvangen. Eenvoudige 
zaken worden direct door een van de bestuursleden beantwoord en opgelost. Zwaarwegende 
zaken worden in het bestuur besproken. De indiener krijgt bericht wanneer dit in een vergadering 
besproken wordt en ontvangt binnen twee weken na de vergadering schriftelijk bericht. 

5. Onze partner Vistaproject

De not-for-profit onderneming Vistaproject is in 2004 opgericht door de abt van het klooster Ju 
Mohor, Amnyi Trulchung Rinpoche, als out-reach programma om het sociale en economische 
welzijn van de lekenbevolking van de regio Sershul te verbeteren. In 2005 is dit een officiële 
onderneming geworden die een hotel en restaurant heeft aangekocht waarin een 
vakopleidingscentrum voor jongeren kon worden gerealiseerd. Onder de paraplu van de 
onderneming zijn vaktechnische en kunstzinnige beroepsopleidingen en diverse vormen van 
onderwijs opgezet. Diverse belastingen moeten worden voldaan. 
Door gewijzigde overheidsmaatregelen kon Vistaproject in 2014 een officiële not-for-profit 
onderneming worden die minder belasting hoeft af te dragen.
Een maal per jaar vergadert het managementteam met alle afgevaardigden van de diverse 
gemeenschappen in de regio Sershul en overheidsdienaren, zakenlieden en ouders. Het 
management team komt zo vaak bijeen als nodig is. 

Vistaproject werkt samen met plaatselijke, regionale en provinciale Chinese overheden, met de 
klooster-universiteiten Larung Gar en Yachen Gar en met vele kleinere gemeenschappen die zeer 
verspreid liggen in deze afgelegen regio half zo groot als Nederland met 65.000 inwoners.

Het belangrijkste doel van Vistaproject en haar samenwerkingspartners is dat Tibetanen onderwijs 
krijgen, zowel in het Chinees als het Tibetaans en dat gezondheidszorg wordt verbeterd. 
Vistaproject is een a-politieke organisatie die ervan overtuigd is dat onderwijs en gezondheid de 
wegen vormen naar een duurzame armoede bestrijding, ontwikkeling van vrede en het 
harmonieus samenleven van Chinezen en Tibetanen. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat de 
Tibetaanse taal en cultuur behouden blijven en acht zij de positie van vrouwen van het grootste 
belang. 
Het management team van Vistaproject bestaat uit Tibetanen die afkomstig zijn uit de regio 
Sershul. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en werken nauw samen met religieuze en 
traditionele leiders en de overheid. 
Vistaproject houdt kantoor in het Vista-gebouw, het vakopleidings-centrum in de stad Sershul. Het 
uitvoerend werk wordt verricht in de hele regio Sershul, in het uiterste noordwesten van de 
Chinese provincie Sichuan. Deze regio staat bekend als het meest afgelegen, hoogste, koudste, 
armste en moeilijkst te bereiken gebied van China.

Tot de belangrijkste doelstellingen van Vistaproject behoren:
1. het terugdringen van analfabetisme onder de Tibetaanse bevolking
2. het wegnemen van barrières die de toegang tot onderwijs bemoeilijken
3. het uitbreiden van onderwijsmogelijkheden, zowel technisch, kunstzinnig als algemeen 
vormend
4. door middel van onderwijs, de sociale en economische ontwikkelingen op gang brengen 
5. het aanbieden van micro-kredieten zodat jongeren een eigen handel, winkel of werkplaats 
kunnen starten.
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6. het faciliteren van basis-gezondheidszorg 
7. de Tibetaanse taal en cultuur voor uitsterven behoeden.

Vanuit de commerciële projecten gebruikt Vistaproject een percentage van de winsten om projecten 
mee te financieren. Om alle projecten te kunnen realiseren, is Vistaproject deels afhankelijk van 
buitenlandse financieringspartners. Stichting Rigdzin is de enige internationale partner met wie zij 
contacten onderhoudt.

Het streven van Stichting Rigdzin en Vistaproject is om elk nieuw project maximaal 10 jaar 
financieel te ondersteunen. 

6. Resultaten beleidsplan 2010-2015

In het beleidsplan 2010-2015 waren een aantal activiteiten beschreven die Stichting Rigdzin van 
plan was te ondernemen. Deze activiteiten hebben soms tot prima resultaten geleid, soms is dit 
niet tot een goed einde gebracht. 

6.1 Resultaten in Nederland
Er waren geen doelstellingen voor Nederland vastgesteld in het beleidsplan 2010-2015, wel zijn 
een aantal stappen gezet.

Contacten met professionele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking voor inhoudelijke en 
financiële ondersteuning;
- Rigdzin wordt bijna jaarlijks ondersteund door de medefinancieringsorganisatie Wilde Ganzen
- Wij zijn aangesloten bij het kennisplatform van de NCDO: One World 
- onze projecten staan ook vermeld op de websites Just Giving, 1% Club en Geef.nl

Contacten met maatschappelijke organisaties;
- In verband met de specifieke situatie in Tibet, werken we soms samen met Tibet Support Group 
en ICT die zich met name bezighouden met de politieke situatie van Tibetanen in China, India en 
Nepal
- in dat kader komen we geregeld samen met organisaties die zich interesseren in boeddhisme of 
in Tibet, zoals boeddhistische centra en reisorganisaties   

Donateurs en sponsors
- de digitale nieuwsbrief wordt jaarlijks verstuurd
- sponsoren hebben jaarverslagen en projectrapportages ontvangen
- er zijn 20 individuele ‘adoptie-ouders
- per project ontvangen we financiële ondersteuning uit meerdere fondsen van bedrijven, 
particuliere vermogensfondsen, kringloopbedrijven, Wilde Ganzen, banken en serviceclubs.

Uitwisseling
- Elk jaar is de voorzitter van Vistaproject, Amnyi Trulchung Rinpoche, naar Nederland gekomen 
om lezingen te geven.
- Elk jaar is een vrijwilliger van Vistaproject naar Tibet geweest
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6.2 Resultaten in projectlanden
Niet alle gestelde doelen in het beleidsplan 2010-2015 zijn gehaald terwijl sommige onderdelen 
uitgesteld zijn. In 2012 is de keuze gemaakt om niet langer het gehandicapten project in Nepal te 
ondersteunen maar alle inspanningen te richten op Tibet, afgezien van individuele aanvragen van 
gevluchte jongeren in India en Nepal. 
Daar is alleen in 2015 een uitzondering op gemaakt, naar aanleiding van de aardbeving in Nepal. 
Er is een eenmalige actie geweest om slachtoffers te steunen. 
Jaarlijks zet Rigdzin een of meerdere nieuwe projecten op. Hier volgt een overzicht van projecten 
die al dan niet gerealiseerd zijn:

Jaar Doelstelling Resultaat
Tibet

2010 Uitbreiding vakopleiding voor 
jongeren

Tractor-training gestart waardoor 25 jongeren een eigen 
bedrijf zijn gestart 
Training houtbewerken waarmee 35 jongeren zijn gaan 
werken als traditioneel vakmensen

2010 micro-kredieten voor moeders Er zijn drie winkels geopend met kredieten, maar deze zijn 
nooit terugbetaald, dit project is voorlopig gestopt

2011 educatie-centrum Junyong Basisonderwijs voor 390 kinderen inclusief internaat 
gerealiseerd

2014 gezondheidscentrum Sershul uitgesteld

Jaar Buiten doelstelling Resultaat
2012 Ju Mipham Education Centre Gebouw voor basisonderwijs met 6 klaslokalen voor 150 

kinderen
2013 Ju Mipham Education Centre Bouw internaat voor 450 kinderen 
2014 Ju Mipham Education Centre Bouw sanitair bij school
2015 Ju Mipham Education Centre Gebouw voor middelbaar onderwijs 

India
2012 Financiële ondersteuning 

studenten
1 student afgestudeerd als computer-technicus aan de 
universiteit van Dehra-Dun,

2015 Financiële ondersteuning studenten 1 student vervolg-opleiding universiteit Dehra-Dun

Nepal
2012 Gehandicapten opvanghuis Financiële ondersteuning, daarna beëindigd ivm voldoende 

andere sponsors
2015 Aardbeving Noodhulp april Eenmalige financiële ondersteuning van 20 kinderen die 

slachtoffer waren van de aardbeving
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7. Doelen en Beleid 2016-2021

TIBET 
We verwachten dat de behoefte aan onderwijs voorlopig niet gestild is. En we hopen dat we een 
begin kunnen maken met de verbetering van de gezondheidszorg. Ook het beroepsonderwijs blijft 
van belang, alsmede het ontwikkelen van bedrijven en werkplaatsen. Dit is waar onze steun het 
verschil kan maken. 

De doelen en het beleid van Stichting Rigdzin richten zich in Tibet op:
- het realiseren van satelliet-scholen in diverse gemeenschappen in de regio Sershul.
- het verbeteren van de kansen voor jongeren om een bedrijf te starten na hun vakopleiding
- het faciliteren van basis-gezondheidszorg

Om deze ambitie mogelijk te maken, ontplooit Rigdzin activiteiten gericht op
- publiciteit, voorlichting en fondsenwerving in Nederland
- netwerken en samenwerking met andere PI’s (Particuliere Initiatieven) en NGO’s (Non-
Gouvernementele-Organisaties)

NEPAL en INDIA
Steun aan individuele gevluchte jongeren blijft bestaan alsmede de mogelijkheid in nood-situaties 
een beroep te doen op Stichting Rigdzin.

7.1 Ontwikkelingsprojecten 2016-2021 Tibet 

7.1.0 Algemeen
Stichting Rigdzin blijft zich inzetten om samen met partners de omstandigheden voor Tibetaanse 
(ex)-nomaden en Tibetaanse vluchtelingen te verbeteren en mede daardoor de Tibetaanse taal en 
cultuur voor uitsterven te behoeden. 

TIBET

7.1.1. Ju Mipham Education Centre
De komende jaren zal gewerkt worden aan het opzetten van scholen in de buitengebieden van 
Sershul. Door de uitgestrektheid van het gebied rekenen we erop dat er nog 5-10 scholen opgezet 
moeten worden. Sommigen zullen klein zijn, met maximaal 50 leerlingen, terwijl er in elk geval 1 
school met 200 leerlingen gerealiseerd zal gaan worden. Het zullen complete internaat-scholen 
worden, hetgeen wil zeggen dat er zowel klaslokalen als woon-units gebouwd gaan worden.

Na voltooiing van hun basisonderwijs kunnen de leerlingen van deze satellietscholen voor 
middelbaar en hoger onderwijs  naar het Ju Mipham Education Centre komen.

Dit is het enige particuliere, tweetalige onderwijsinstituut in de regio en bestaat behalve uit 
klaslokalen ook uit een internaat. 
Mede dankzij de uitstekende onderwijsresultaten, melden zich veel meer leerlingen aan voor de 
basisschool dan er plaatsen beschikbaar zijn. Belangrijkste doel voor de komende periode is het 
vasthouden van de resultaten zoals die nu behaald worden.
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Er is groeiende financiële steun vanuit de gemeenschappen en het lokale bedrijfsleven. Dat 
vermindert de druk op het bestuur van Vistaproject om de exploitatie-kosten van de school en het 
internaat vanuit commerciële winsten te blijven financieren.
Bij de ontwikkeling van het Ju Mipham Education Centre gaat het de komende periode om;
- voortzetten van het succesvolle tweetalige basis- en middelbaar onderwijs in de huidige vorm 
- uitbreiding uiterlijk in 2020 met Engelse les
- slagingspercentage blijft minimaal 90%

Het beleids-doel van Stichting Rigdzin voor de periode 2016 - 2021 is:
Realiseren van 5-10 satellietscholen in diverse gemeenschappen in de regio Sershul. Afhankelijk 
van het potentieel aan leerlingen zal een basisschool met internaat gebouwd worden. Na afloop 
kunnen leerlingen doorstromen naar het middelbaar en hoger onderwijs op het Ju Mipham 
Education Centre.
 

7.1.2. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven 
De komende periode  leggen we de nadruk op algemeen vormend onderwijs, maar we verliezen 
het beroepsonderwijs niet uit het oog. Uit onze ervaringen is gebleken dat met een klein beetje 
financiële hulp jongeren heel goed in staat zijn een werkplaats, winkel of ander bedrijf te beginnen. 
Die hulp willen we ze blijven geven.
 
De beleidsdoelen van Stichting Rigdzin voor de periode 2016-2021 zijn:
- realiseren van 15 werkplaatsen en 15 andere bedrijven 
- bijbrengen van ondernemersvaardigheden
- beroepsopleiding autotechniek starten
- jaarlijks 30 tot 45 gekwalificeerde jongeren naar de arbeidsmarkt
- 70% van de gekwalificeerde jongeren vindt binnen 6 maanden werk, zijn een eigen bedrijf 
begonnen of vervolgen hun opleiding op een hoger niveau.

7.1.3 Adopteer een Nomade Project 
In 2016 maken 20 jongeren deel uit van het project. Het streven is om jongeren uit kansarme 
families te ondersteunen met een studie-beurs ongeacht welke vorm van onderwijs zij volgen. 
De beurzen worden ‘gefinancierd’ door ‘adoptie-ouders’ in Nederland. Deze betalen minimaal 15 
euro per maand. Iedere adoptie-ouder is gekoppeld aan een jongere. Eenmaal per jaar ontvangen 
de adoptie-ouders de resultaten van de jongeren.

Het beleidsdoel van Stichting Rigdzin voor de periode 2016-2021 is:
- uitbreiding van het aantal adoptieouders naar 150 

7.1.4 Gezondheidszorg verbeteren
In deze periode van ons bestaan kan Stichting Rigdzin naast onderwijs ook bezig gaan houden met 
het verbeteren van de gezondheidszorg. 

Het beleidsdoel van Stichting Rigdzin voor de periode 2016-2021 is: 
- het bouwen van gezondheidscentra in de verschillende hoofddorpen van de regio Sershul
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8. PUBLICEIT 

8.1. Publiciteit, voorlichting en fondsenwerving in NL
De activiteiten in Nederland richten zich voornamelijk op voorlichting en bewustwording over de 
ongelijke welvaartsverdeling in de wereld en de specifieke situatie waarin de Tibetanen verkeren. 
Stichting Rigdzin is bereid gastlessen en presentaties te geven. 
Donateurs en belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Tibet en 
de voortgang van de projecten door de digitale nieuwsbrief die minimaal 3 keer per jaar wordt 
verstuurd. 

Tussentijdse informatie over de projecten in Tibet en de activiteiten in Nederland worden 
gepubliceerd op de website van Vistaproject en Stichting Rigdzin en op de Facebook en Twitter 
pagina’s. Zowel op de website als op de Facebook pagina bevindt zich een doneerknop. Deze 
donaties verlopen via stichting Geef Gratis.  Meer informatie op: www.geef.nl 
Het is voor iedereen mogelijk op deze website een donatie-actie te organiseren. 

Op de website van Vistaproject wordt nieuws over de projecten gegeven en is achtergrond 
informatie te vinden over de projecten in Tibet.

Stichting Rigdzin streeft een zo groot mogelijke transparantie na, en conform de richtlijnen van de 
ANBI-regelgeving, wordt het beleidsplan en de jaarverslagen op de website stichtingrigdzin.nl  
gepubliceerd. 

De projectrapportage wordt gepubliceerd op de website www.vistaproject.nl 

Rigdzin heeft geen CBF of ander keurmerk aangevraagd in verband met daarmee gepaarde 
gaande hoge kosten. Wel levert Rigdzin ieder jaar het jaarverslag en de jaarrekening in bij het CBF 
dat wordt gepubliceerd op hun website.

8.2 Geefwet en Anbi status
De Geefwet is een samenstelsel van faciliteiten ten behoeve van de goede doelen sector uit een 
aantal fiscale wetten. Een aantal van die faciliteiten is er in het bijzonder op gericht het geven aan 
goede doelen te bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan de giftenaftrek in de 
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en de vrijstelling van schenk- en erfbelasting 
voor verkrijgingen door of van goede doelen instellingen. De faciliteiten zijn voor een belangrijk 
deel gekoppeld aan het hebben van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor 
de verkrijgende of uitdelende instelling. Instellingen kunnen door de Belastingdienst als ANBI 
worden aangemerkt als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Stichting Rigdzin heeft deze 
ANBI status.
 
Vanaf 1 januari 2014 zijn een aantal wijzigingen in de Geefwet van kracht geworden. Een van de 
wijzigingen betreft de publicatieplicht van ANBI’s om een aantal gegevens aan elke 
belanghebbende beschikbaar te stellen en te publiceren op internet. De publicatieplicht heeft tot 
doel de transparantie in de goede doelen sector te bevorderen. Voor Stichting Rigdzin betekent dit 
dat wij verplicht zijn om te publiceren: 
- De officiële naam en eventueel ook de meer populaire naam; 
- RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer); 
- Contactgegevens, vestigingsadres of postbusnummer en telefoonnummer of e-mailadres; 
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- Doelstelling, dat wil zeggen kort en begrijpelijk het doel, de missie en de bestaansreden; 
- Actueel beleidsplan, eventueel een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het 
beleidsplan; 
- De samenstelling van het bestuur en het beloningsbeleid; 
- Een verslag van de uitgeoefende activiteiten; 
- Inzage in de financiële huishouding door publicatie van de (samenvatting van de) balans en de 
staat van baten en lasten, met een toelichting. 

Een andere wijziging betreft de notariële akte voor periodieke schenkingen. Deze is vanaf 1 januari 
2014 niet meer nodig. Per die datum is het mogelijk om ook periodieke giften die via een 
onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd, 
fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst heeft hiertoe een eenvoudige model-
schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking gesteld op 
www.belastingdienst.nl dat door beide partijen moet worden getekend. Naar verwachting zal 
hiermee de drempel voor het doen van een periodieke schenking voor veel donateurs zijn 
weggenomen. 

8.3 Netwerken en samenwerken
Natuurlijk kun je meer bereiken als je samenwerkt met anderen. Er zijn in Tibet echter weinig 
organisaties actief en als ze er zijn, werken ze in totaal andere gebieden. Door de uitgestrektheid 
van het land zijn de omstandigheden anders, spreekt men een ander dialect en zijn de afstanden 
zodanig groot dat er nauwelijks regelmatig contact mogelijk is. 
Datzelfde geldt voor organisaties in Nederland. De meeste zijn gelieerd aan boeddhistische centra 
en ieder heeft zijn eigen projecten. 
Stichting Rigdzin werkt wel samen met Tibetaanse en boeddhistische organisaties en dan gaat het 
meer om informatie en uitwisseling over kennis van de mensenrechtensituatie in Tibet. 
De gemeente Opmeer waar het bestuur van Stichting Rigdzin is gevestigd, doet niet aan 
ontwikkelingssamenwerking. Derhalve nemen wij geen deel aan dergelijke initiatieven. Wel 
proberen we aan te haken aan acties die in andere gemeenten of door de vrijwilligerscentrale in 
Hoorn worden opgezet. 

Sinds enkele jaren komt de voorzitter van Vistaproject ieder jaar naar Nederland waar hij lezingen 
geeft over de projecten. In dat kader worden ook lezingen georganiseerd op scholen, bij yoga-
centra, in wijkcentra en bij particulieren.
Naast deze fysieke netwerken is Vistaproject aangesloten bij een aantal digitale netwerken zoals 
www.oneworld.nl en www.myworld.nl. Door gebruikmaking van de expertise en de netwerken 
van deze organisaties kunnen we onze eigen deskundigheid en de kwaliteit van onze interne 
organisatie vergroten. 
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8. Begroting 2016-2021

Voor alle plannen is gedurende de komende periode weer geld nodig;

1. Uitbreiding scholen - 5 x € 50.000 € 250.000
2. Starten gezondheidszorg - 1 x  60.000 €   60.000
3. Nieuwe vakopleiding auto-techniek €     5.000
4. Adopteer een Nomade - 5 jaar x 20 x € 180 €   18.000
5. Activiteiten en organisatie in NL - 5 jaar x € 1.000 €     5.000
Totaal € 338.000

Toelichting:
Ad 1. De uitbreiding van het aantal scholen moet gedekt worden door eigen fondsenwerving, 
donaties of sponsoring van particuliere (vermogens)fondsen, bedrijven, banken en serviceclubs. Er 
zal gebruik gemaakt worden van een professioneel bureau dat ons hierbij gaat ondersteunen.
Ad 2. Een nieuw gezondheidscentrum in de regio Sershul. 
Ad 3. De uitbreiding van het beroepsonderwijs wordt volledig betaald uit bijdragen van cursisten 
zelf.
Ad 4. Het  Adoptie Project wordt volledig betaald door bijdragen van ‘adoptieouders’ die een kind 
sponsoren voor minimaal € 180,- per schooljaar.
Ad 5. Algemene bestuurskosten, de kosten van de uitgave van de nieuwsbrief en kosten op het 
gebied van deskundigheidsbevordering worden zoveel mogelijk betaald uit algemene donaties. 

Overschrijden de kosten de inkomsten, dan worden ze verrekend met ontvangsten voor specifieke 
projecten. Ook kosten die gemaakt worden in het kader van fondsenwerving worden verrekend 
met ontvangsten voor die projecten. 
Stichting Rigdzin streeft ernaar de kosten nooit meer te laten zijn dan 5% van de inkomsten uit 
fondsenwerving. 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 2016.

E. Kriek A. Dijkstra J.Appel
voorzitter penningmeester secretaris
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