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Thema Doel Hoe 
 

Trekker bestuur Drager van de activiteit 

LIA ACTIVITEITEN     

Communicatiebeleid  
- Naamsbekendheid voor traditie Thich 
Nhat Hanh en LIA verder vergroten  
Communicatiebeleid verder uitwerken 
en verbinden 
- De communicatie als geheel 
afstemmen op een inhoudelijk kader 
(bijvoorbeeld: in alle communicatie 
wijzen op de mogelijkheid om 
donateur te worden enz.)  
 

 Inhoud van de Communicatie verder 
verdiepen en op elkaar afstemmen doorheen 
de verschillene communicatie-middelen 

 Ontwikkelen van een inhoudelijk kader voor 
de communicatie 

 Nieuwe huisstijl verder implementeren 

 Doelmatig verspreiden van de Nieuwe flyer LIA 

 Artikelen in de pers en tijdschriften (Change, 
Happiness enz) 
 

DB  Bestuur, Webredactie, 
Klankschaalredactie 

Website Website LIA bevat inspirerend 
materiaal voor de Sangha’s, is 
aantrekkelijk en duidelijk voor 
beoefenaars en belangstellenden. 
Website en Klankschaal werken in 
verbinding 

 Onderhouden van de homepage en template 

 Meer focus naar inhoud aanbrengen, audio 
(link naar bell chant , nieuwe begeleide 
meditaties enz) 

 Meer belangstelling voor Nederlandstalige èn 
buitenlandse Dharma-leraren 

 Meer verbinding brengen met Klankschaal-
redactie 

 Het bestuur zal vooral uitnodigen en 
stimuleren. 

 Deelname door (één of meerdere) OI-leden 
kan de focus op de inhoud versterken 
 

Cilia Webredactie  

Klankschaal Klankschaal is aantrekkelijk en 
inspirerend voor zowel beoefenaars 
als belangstellenden. Website en 
Klankschaal werken in verbinding 
 

 Inhoud vernieuwen en verdiepen 

 Verbinding met de Website-redactie en LIA-
bestuur verbeteren 

 Ook dharma-lezingen opnemen van andere 
Dharma-charya’s 

 Meer materiaal uit de Sangha’s (telkens 
opnieuw vragen op het einde van een 
bijeenkomst) 

 Materiaal opnemen uit blogs 

Gilbert Redactie Klankschaal 
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 Het bestuur zal vooral uitnodigen en 
stimuleren. 

 Deelname door (één of meerdere) OI-leden 
kan de focus op de inhoud versterken 
 
 

Dharma onderricht  
(Verdiepingsprogramma) 

Verdiepingsprogramma biedt 
beoefenaars en belangstellenden 
dharma-onderricht en verdieping  
In Nederland en Vlaanderen 
 

 Programma voorjaar 2016 uitvoeren 

 Programma 2016 najaar invullen 

 Programma 2017 ontwikkelen  
 

Frans, Cilia. Bestuur 
 

Vietnamprojecten 
 

Inspiratie voor Vietnam projecten 
levend houden 
 
 

 Relatie onderhouden met Maitreyafonds en 
Eurasia Foundation 

 Communicatie over, en link naar de 
Vietnamprojecten, verder uitwerken via 
Website, Nieuwsbrief en Klankschaal.  

 

Gilbert  
 

Bestuur 
  

LIA ORGANISATE 

Organisatie Opbouw Structuur stichting LIA is helder en 
biedt mogelijkheden voor verdere 
groei activiteiten zonder topzwaar te 
worden 
 

 Coördinatie vrijwilligers regelen en 
vrijwilligersbeleid ontwikkelen  

 Verantwoordelijkheid binnen en buiten het 
bestuur vaststellen en communiceren 

 Organisatie-opbouw als verbindend 
elementen, niet als doel op zich 
 

Gilbert en Frans  

Administratie Continuïteit financiële administratie is 
geborgd 
 

 Onderzoeken wat  beste werkwijze is voor 
administratie in toekomst 
 

Penningmeester Bestuur 

Vlaamse sangha Vlaamse sangha’s werken samen aan 
eigen programma in verbinding met 
LIA 

 Vlaams programma ontwikkelen en uitvoeren 

 Coördinatie Vlaamse sangha 

 Marleen legt verbinding met Vlaamse 
Steungroep 

Marleen 
 

Vlaamse sangha 

Donateurswerving Belang donateurschap wordt beter in 
beeld gebracht 
Donateurs worden meer verbonden 
met LIA 

 Voordelen donateurschap uitwerken en 
communiceren 
 

Penningmeester Bestuur  
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Bestuurssamenstelling Bestuur LIA heeft kwaliteit en 
continuïteit  

 Bestuurswisselingen bijtijds voorbereiden Allen  Bestuur 

SAMENWERKING 

OI  Bestuur LIA en OI werken samen aan 
ondersteuning Vlaams-Nederlandse 
sangha  

 Verbinding tussen Tuin (OI) en LIA verder 
ontwikkelen en coördinatie teweeg brengen 

Carolien en 
Frans 

Bestuur 
OI 

Jongeren LIA staat open voor inbreng jongeren  Deelname kerngroepleden Wake Up aan 
vergaderingen bestuur 

 Samen Dagen in Aandacht organiseren (2 maal 
per jaar?) 
 

Carolien Kerngroep Wake Up 

BUN LIA werkt meer samen met BUN   Margriet Versteeg wordt door LIA 
voorgedragen voor de Dharma-Adviesraad van 
de BUN.  

 aan de hand van de uitnodiging van de BUN 
aan LIA om een bestuurslid voor te dragen 
zoekt Carolien een bestuurslid voor de BUN 

Carolien  

AANDACHTSPUNT IN DE BEOEFENING met uitwerking op langere termijn 

Boeddhisme toepassen – 
Gross National Happiness   

De Sangha besteedt aandacht aan het 
Toepassen van het Boeddhisme. 
Het Verdiepings-programma van LIA 
ondersteunt en inspireert de Sangha 
voortgaande op thema’s die 
behandeld worden op de 21 dagen 
retraite in Plum Village in juni 2016. 

 In het najaar wordt een dag georganiseerd om 
de inhoud van deze PV retraite over te dragen 
naar de Sangha’s in Nederland en Vlaanderen.  

Overlegsituatie 
in het bestuur 

Bestuur 
OI 
Cilia en Hilly 

Mindfulness  
(the miracle of)  

In de Sangha en daarbuiten, in 
maatschappelijke structuren die zich 
richten op maatschappij-opbouw en 
op vraag van verenigingen biedt LIA 
mindfulness-beoefeningen aan voor 
zorg- en hulpverleners, 
onderwijskrachten enz. 

 In opdracht van het bestuur exploreert en 
onderzoekt een werkgroep de mogelijkheden 
en behoeften. Mogelijks organiseert een 
werkgroep  een eerste verkennende 
bijeenkomst met mindfulness-teachers die 
onderlegd en ervaren zijn in het aanbieden 
van the Miracle of Mindfulness in de traditie 
van TNH 

Overlegsituatie 
in het bestuur 

Bestuur 
OI 

   

 


