
Amsterdam, 3 april 2009

Delegatieovereenkomst

tussen

Boeddhistische Unie Nederland

en

Boeddhistische Zendende Instantie



DELEGATIEOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
(1)
Boeddhistische Unie Nederland, gevestigd te Amsterdam, met adres: Ranonkelkade
131, 1031XS Amsterdam, hierna te noemen: "BUN", vertegenwoordigd door mevrouw F.
Boel,
(2)
Boeddhistische Zendende Instantie, gevestigd te Den Haag met adres: Conradkade 44,
2517 BP Den Haag, hierna te noemen: "BZI", vertegenwoordigd door de heer A. Jansen

IN AANMERKING NEMENDE:

dat de BUN als samenwerkingsverband fungeert van de meeste boeddhistische
groeperingen en organisaties in Nederland;

dat de BUN als zodanig overeenkomstig het bepaalde in "De overeenkomst tussen de
Staat der Nederlanden, Ministerie van Justitie en de Vereniging 'Boeddhistische Unie
Nederland' d.d. 24 november 2008 door de Minister erkend is als Zendende Instantie voor
het Ministerie van Justitie

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1.
De BUN machtigt de BZI conform het gestelde in Art. 12, lid 3 van haar statuten van 17
mei 2006 om uitvoering te geven aan hetgeen gesteld is in de overeenkomst tussen de Staat
der Nederland en de BUN van 24 november 2008.
2.
De BZI is gehouden om naar derden toe kenbaar te maken dat de BZI namens de BUN
als gemachtigde optreedt.
3.

Het bestuur van de BZI zal het bestuur van de BUN tenminste eenmaal per jaar
informeren ter zake van de beleidsplannen, budget, financiele verantwoording van de BZI
alsmede van hetgeen voor de BUN van belang is in het kader van haar positie als
hoofdgerechtigde Zendende Instantie.
4.

Indien zich tussen de BUN en de BZI een geschil voordoet met betrekking tot de wijze
van uitoefening van de aan de zending verbonden rechten zullen de BUN en de
BZI trachten dit geschil in goed overleg op te lossen, eventueel door middel van
mediation. De BUN en de BZI zullen indien zij zelf het geschil niet kunnen oplossen een
mediator aanstellen, te benoemen in onderling overleg en bij gebreke daarvan aan te
wijzen overeenkomstig het reglement van het Nederlands Mediation Instituut. Indien de
mediation niet tot oplossing van het geschilleidt zullen de BUN en de BZI gerechtigd zijn
een arbitrage te vragen op grond van het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Getekend te Amsterdam op 3 april 2009

F.Boel
Vicevoorzitter
Boeddhistische Unie Nederland

A. Jansen
Voorzitter
Boeddhistische Zendende Instantie


