 500 €
Bedrag naar keuze : …………
Betaalwijze:

 contant

 per overschrijving

Overschrijving voor de AZG
Association bouddhiste zen Soto du temple de la Gendronnière
41120 Valaire
Giften aan de AZG komen voor elke schenker, gevestigd in de Europese
Unie, in aanmerking voor vermindering op de inkomstenbelasting.
 Ik wens een fiscaal attest te ontvangen

 Mevr.  Dhr. Naam: ………………………………………………………………………
Voornaam: …………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………… Gemeente / Land: …………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………
Bankgegevens
Titularis van de rekening: AZG
Association bouddhiste zen Sôtô du temple de la Gendronnière
Bank: Crédit Mutuel de Blois
Bankcode: 10278
Sort Code: 37160
Rekeningnummer: 00012231201
RIB nr: 69
IBAN: FR76 1027 8371 6000 0122 3120 169
BIC: CMCIFR2A
Voor vragen: compta@zen-azi.net

Het is mogelijk om de as van een overledene te laten bijzetten in de tuin.
Deze verantwoordelijkheid werd toevertrouwd aan
de AZG, aangezien zij volledig past in de religieuze activiteiten
van de vereniging. De AZG houdt dus het wettelijk register bij, beheert
de aanvragen en onderhoudt de tuin van
de overledenen, evenals het huis van de voorouders (shido).
Voor informatie :
AZG
Temple zen de la Gendronnière
41120 Valaire
France

S

 200 €

De tuin van de overledenen

ZEN I
N

 100 €

Ik doe een regelmatige gift om de activiteiten van de AZG blijvend te ondersteunen:
 maandelijks
 driemaandelijks
 zesmaandelijks
Bedrag : …………………
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Een gift doen aan de AZG:

Sôtô-Zen
Boeddhistische Vereniging
Zentempel
La Gendronnière

EU

0 YEAR
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Een gift doen aan de AZG

Helpen met de
ontwikkeling van
de zentempel
La Gendronnière

Wat is een religieuze vereniging (association cultuelle)
in Frankrijk?

De beoefening van het geven, dana
paramita, is de eerste boeddhistische
praktijk. Altijd al zijn tempels en kloosters opgericht en onderhouden dankzij
giften van beoefenaars.
Giften voor de AZI worden, zowel bij
leven als na het overlijden van de schenker, zwaar belast. Daarom besloot de
spirituele raad van de AZI om een religieuze vereniging (association cultuelle)
op te richten om de zentempel van La
Gendronnière te onderhouden en verder
te ontwikkelen.
Hierna vind je een antwoord op de
meeste vragen.
De AZI en de AZG zijn twee structuren
die elkaar perfect aanvullen en die voorbestemd zijn om in harmonie samen te
werken. De leden van de AZG zijn monniken en nonnen die geaccrediteerd zijn
door de raad van bestuur van de AZG.
Als eerste zentempel in West-Europa
heeft La Gendronnière tot doel een
referentieplaats te zijn en bij te dragen
tot de verdere uitstraling en bloei van de
dharma in Europa. Dat was de diepste
wens van zijn oprichter, meester Taisen
Deshimaru, en dat kan pas werkelijkheid
worden dankzij de vrijgevigheid van de
grote sangha van de AZI.

Dit zijn verenigingen met een religieus doel. Zij houden zich exclusief bezig met het financieren en het organiseren van ceremonieën,
beoefeningen en religieuze riten die openbaar kunnen zijn.
De AZG mag (zoals erkende stichtingen van openbaar nut) schenkingen en legaten ontvangen vrij van successierechten (1).
Bovendien komen de giften aan de AZG in aanmerking voor vermindering op de inkomstenbelasting voor alle schenckers die in
de Europese Unie verblijven (2).
(1) Hof van Justitie van de Europese Unie: arrest van 10 februari
2011, Zaak C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV tegen Belgische Staat, te raadplegen op het internet
(2) Hof van Justitie van de Europese Unie: arrest van 27 januari
2009, Zaak C-318/07, Hein Persche tegen Finanzamt Lüdenscheid,
te raadplegen op het internet

Waartoe zullen uw giften, schenkingen en legaten dienen?
De AZG heeft tot doel de Sôtô-zen-eredienst in La Gendronnière te
ontwikkelen in volledige samenwerking en harmonie met de AZI.
Alle giften zullen dienen voor de verbetering, het onderhoud en de
renovatie van alle gebouwen die verbonden zijn met de eredienst.

Waarom een religieuze vereniging in La Gendronnière?
De vereniging, Association bouddhiste zen Sôtô du temple de la
Gendronnière (AZG) werd opgericht in augustus 2007. De AZG heeft
als doel het organiseren van de Sôtô-zen-eredienst op het domein
van la Gendronnière:

DE GROTE DEUR VAN HET GEVEN STAAT OPEN

- Bijdragen aan de kosten voor onderhoud, herstelling en inrichting
van de ruimten voor de eredienst: de grote dojo, de kleine dojo, het
naaiatelier van de kesa, de kamer van de stichter meester Taisen
Deshimaru, enz.

BOVEN DE WOORDEN VAN LIEFDE EN HAAT UITGAAN

- De tuin van de overledenen en het huis van de voorouders inrichten en onderhouden, en alle wettelijke registers daarvoor bijhouden.
- De wijdingen registreren en, in het algemeen, ceremonieën en
herdenkingsplechtigheden in La Gendronnière organiseren.
- De traditionele opleiding verzorgen van mensen die de wijding
hebben ontvangen alsook van de dojo- en groepsverantwoordelijken.

De Spirituele Raad

De AZI, eigenaar van het domein, draagt al die taken over aan de
AZG.
De AZG en de AZI hebben een overeenkomst getekend om sommige
lokalen, specifiek bestemd voor de eredienst, ter beschikking te stellen en hiervoor een bijdrage voorzien.
Voor vragen: azg.contact@gmail.com

EN VERFRAAIT ZELFS DE NEGEN PARADIJZEN.

IS HET WIEL VAN DE DHARMA LATEN DRAAIEN.
DE WIND VAN HEILZAME DADEN VOOR ALLE WEZENS
EN VAN DE EENHEID VAN ZICHZELF EN DE ANDER
WAAIT ONOPHOUDELIJK.
UIT DE BOOM ZONDER WORTELS
IS DE LENTE VAN VIER SEIZOENEN ONTSTAAN.
Giun Zenji (1253-1333)

