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1. Het kerkgenootschap heeft als doel:

a. Het Zen Boeddhisme, zoals dat tot ontwikkeling is gebracht en overgedragen 

via de inter-nationale White Plum Lineage, en met name zoals dat wordt beoefend 

en doorgegeven via de Dana Sangha en haar leraar Catherine Genno Sodo Pagès, 

Roshi, te beoefenen, te bestuderen, in praktijk te brengen en door te geven. 

b. Het tot uitdrukking brengen van en verspreiding geven aan de expressie van de

dharma door Michel Plein Ciel Oltheten, zoals aan hem doorgegeven door Catherine

Genno Sodo Pagès, Roshi.

c. Het bevorderen dat een ieder die dat wenst in de gelegenheid wordt gesteld om

in woord, beeld, geschrift en anderszins, kennis te nemen van de 

zenboeddhistische leer.

d. Het bevorderen dat een ieder, doch vooral haar leden, onder leiding van 

Michel Plein Ciel Oltheten, de overdracht van de zenboeddhistische leer kan 

ontvangen.

Dit geldt voor alle onderdelen van de leer zoals de diverse vormen van 

meditatiebeoefening, boeddhistische filosofie, boeddhistische rituelen, en alles

wat kan bijdragen aan de juiste overdracht.

e. Het bevorderen van het welzijn en geluk in de ruimste zin van zoveel mogelijk

levende wezens en het leveren van een bijdrage aan blijvende wereldvrede. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door

a. Het door Michel Plein Ciel Oltheten laten leiden van een religieus 

boeddhistisch centrum waarin leden en geestesverwanten elkaar kunnen ontmoeten 

en zenboeddhisme kunnen beoe-fenen onder diens begeleiding. 

b. Het organiseren van religieuze bijeenkomsten, studiegroepen, studiereizen en 

cursussen.

c. Het uitgeven van boeken, tijdschriften, beeld en geluidsmateriaal. 

d. Het materieel en immaterieel ondersteunen van boeddhistische leraren en een 

ieder die zich dienstbaar maakt aan de doelstellingen van het kerkgenootschap. 

e. Het vervaardigen of doen vervaardigen en verspreiden van een periodiek. 

f. Het ondersteunen van leerlingen met betrekking tot de beoefening en de 

bestudering van het zenboeddhisme. 

g. Het verwerven, exploiteren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en

andere goederen ten dienste van haar activiteiten. 

h. Alle andere wettige en deugdelijke middelen, die het doel van het 

kerkgenootschap, zoals in lid 1 omschreven, kunnen bevorderen. 

3. Het kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als 

een instel-ling van algemeen nut in artikel 6:33, eerste lid, onderdeel b van de

Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling 

("De Wet") en streeft ernaar als zodanig te worden aangemerkt door de in De Wet 

bedoelde inspecteur.
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