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De Grondbeginselen van Arya Samaj 

1. God is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hierdoor gekend worden. 
 

2. Het opperwezen is waar, intelligent, heilig, gelukkig, almachtig, rechtvaardig, barmhartig, zonder gelijke. Hij 
is de onderhouder van het heelal, de albeheerser, aldoordringend, alwetend, zonder vrees. Hij is zonder 
begin, ongeboren, oneindig, onveranderlijk, eeuwig, onsterfelijk en onlichamelijk. Hij is de maker van het 
heelal. Slechts Hem komt aanbidding toe. 
 

3. De Veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van de Arya’s om ze te lezen, te 
onderwijzen, te horen en voor te dragen. 
 

4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen. 
 

5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn, d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging van hun 
toelaatbaarheid. 
 

6. Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn der wereld, d.i. de bevordering van het lichamelijke, 
geestelijke en sociale welzijn van allen. 
 

7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden. 
 

8. Onkunde moet uitgeroeid en kennis verspreid worden. 
 

9. Niemand zal tevreden zijn met eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als ondergeschikt aan 
dat van allen. 
 

10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In 

persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden. 
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Voorwoord 
 
 
Hierbij presenteert het bestuur van FAS-NED  het Jaarverslag 2012.  
Op het jaarcongres 2011 dat aan eind 2011 werd gehouden, zijn tussen FAS-NED en haar lidorganisaties en 
tussen de lidorganisaties onderling belangrijke afspraken gemaakt over intensievere samenwerking met en 
ondersteuning van elkaar. Hierdoor gestimuleerd en gesterkt hebben zij mooie activiteiten georganiseerd.  
Niet alle activiteiten worden genoemd in dit verslag, maar ze zijn ongetwijfeld te vinden in de jaarverslagen 
van de betreffende organisaties.  
Groot was de betrokkenheid van de lidorganisaties bij de deelname aan de Mahasammelan 2012 in Delhi. 
Zij waren alle vertegenwoordigd in de FAS-NED delegatie. Voor het eerst was het voltallige bestuur mee. 
Ook van de RvV hebben enkele leden deelgenomen. 
FAS-NED heeft altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan OHM en de Hindoe Raad Nederland. Ook dit jaar 
blijkt de participatie constructief en daardoor alom gewaardeerd. Tevens worden stappen ondernomen om 
ook buiten deze organisaties meer samenwerking te bewerkstelligen tussen FAS-NED en overkoepelende 
Sanatan Dharma organisaties. 
Met het Panditregister wordt een belangrijke stap gezet richting completering  en structurering van de 
Veda Prachar Mandal. 
Het bestuur hoopt op voortzetting van de fijne samenwerkingsverbanden en dankt allen die een bijdrage 
hebben geleverd aan de werkzaamheden in 2012. De inbreng van allen wordt evenveel gewaardeerd. Toch 
wil het bestuur in het bijzonder Acharya Nardev danken voor zijn inzet hier en in India in het organiseren, 
begeleiden en adviseren van de Mahasammelan-delegatie van FAS-NED. 
 
 
Namens het bestuur  
Suren Mahabali  
voorzitter  
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Hoofdstuk 1 
DE ORGANISATIE 
 
1.1 Oprichting en doelstellingen  
De Stichting Federatie Arya Samaj Nederland is opgericht in het jaar 1987 en gevestigd te ’s-Gravenhage. 
Sinds haar oprichting heeft de federatie een positieve ontwikkeling doorgemaakt.  
De doelstellingen van de Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) zijn in haar (herziene) statuten van 17 
mei 2006 als volgt geformuleerd:  
1.FAS-NED is een landelijk overkoepelende federatie, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties in 
Nederland, die wetenschappelijke (Vedische) gedachten ten aanzien van mens, maatschappij en kosmos 
aanhangen, bestuderen en uitdragen ter bevordering van het welzijn.  
2.Het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen de bij FAS-NED aangesloten organisaties en 
het behartigen van sociaal-maatschappelijke (samadjiek), lichamelijke (shaririek), en geestelijke (aatmiek) 
belangen van het individu en van de gemeenschap.  
3.Het optreden als belangenbehartiger en pleitbezorger tegenover de overheid en andere instellingen.  
 
1.2 Structuur van Federatie Arya Samaj Nederland  
De structuur van FAS-NED is conform de uitgangspunten van de Satyārth Prakāsh, waarin Maharishi Swami 
Dayanand Saraswati (de oprichter van de Arya Samaj) onder andere een uitgebreide beschrijving heeft 
gegeven van organisatiestructuren, verantwoordelijkheden van besturen en van de leden van een Arya 
Samaj organisatie. FAS-NED is een federatie van Arya Samaj organisaties in Nederland. Tevens is zij het 
landelijke, door de Nederlandse overheid en de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Delhi (de internationale 
overkoepelende Arya Samaj organisatie) erkende aanspreekpunt voor de Arya Samaj in Nederland.  
FAS-NED kent organen, raden, commissies  en lidorganisaties. Daarnaast is zij lidorganisatie/medeoprichter 
van de Hindoe Raad Nederland en licentiehouder/medeoprichter van de Omroeporganisatie voor Hindoe 
Media. In beide organisaties zijn vertegenwoordigers van FAS-NED afgevaardigd. Tevens heeft FAS-NED 
samenwerkingsverbanden met nationale en internationale organisaties. 
 
1.2.1 Organen en Commissies  
In 2012 zijn de volgende organen en commissies actief. 
 
De Raad van Vertegenwoordigers (RvV)  
De Raad RvV is een orgaan dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van lidorganisaties van FAS-NED, 
met dien verstande dat elke organisatie maximaal één vertegenwoordiger mag afvaardigen. De RvV heeft 
voornamelijk een controlerende taak, en kan tevens gevraagd en ongevraagd adviseren.  
Andere taken en bevoegdheden zijn nader omschreven in de Statuten.  
 

Samenstelling RvV  

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Dr. Ashwin Dihal  Voorzitter  Vaidik Sabha Nieuwegein  

Dhr. Dr. Sjam Ganesh  Secretaris  ASAN  

Mw. Drs. Sharita Algoe  2e secretaris  Prabhakar  

Dhr. Jagdish Tewarie  Lid  Arya Samaj Zoetermeer e.o.  

Dhr. Alwin Badloe  Lid  Arya Samaj Regio Eindhoven   

Acharya Omprakash Lid Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Dillip Chedammi Msc  Lid  Krienwanto Wieswem Arijem   

Dhr. Dharm Mohan  Lid  Vaidik Joti Sanghatan  
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Het Bestuur  

Ook het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van lidorganisaties. Per lidorganisatie kan hooguit 1 

persoon worden afgevaardigd. Indien meer dan 9 lidorganisaties een afgevaardigde in het bestuur willen 
hebben, worden d.m.v. stemming binnen de RvV er maximaal 9 gekozen. 
Het bestuur heeft gemiddeld 1 keer per 6 weken fysiek vergaderd en daarnaast zo nodig per e-mail overleg 
gevoerd en besluiten genomen. Vergaderingen en te nemen besluiten worden voorbereid door het DB.  
Standaard worden de voorzitter en secretaris van de RvV uitgenodigd voor deelname aan de 
bestuursvergaderingen. Zij hebben daarin echter geen stemrecht. Tenminste een van hen was op elke 
vergadering aanwezig.  
 
Het Algemeen Bestuur van FAS-NED is als volgt samengesteld. 
 

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Suren Mahabali Voorzitter Vaidiek Samaadj Nijmegen 

Dhr. Ir. Aniel Ramjanam Vicevoorzitter Arya Samaj Zoetermeer e.o. 

Dhr. Iwan Raghoebarsing Secretaris Krienwanto Wieswem Arijem  

Dhr. John Debipersad Penningmeester Vaidik Joti Sanghatan 

Mevr. Sila Makhaising Lid Vaidik Sabha Nieuwegein 

Mevr. Urmila Sewnath Lid ASAN 

Dhr. Devanand Bhageloe Lid Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Ing. Ranjit Badloe Lid Prabhakar 

 
 
De Adviesraad 

De adviesraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en bestaat uit 4 leden:  
 

1 Dhr. A. Bhola 

2 Dhr. drs. A.B. Tewarie 

3 Dhr. pt. Nardev Arya 

4 Dhr. K.B. Tewarie RA  (Financieel Adviseur) 

 

Veda Prachar Mandal / Priesterraad (VPM) 
De VPM dient te bestaan uit pandit(a)s van alle bij FAS-NED aangesloten organisaties. In 2012 zijn echter 
alleen Pt. S. Biere en Acharya Nardev formeel lid van de VPM. In die hoedanigheid adviseren zij het bestuur 
in Vedische zaken. Verschillende pogingen tot het aantrekken van meer leden hebben nog geen resultaat 
geleverd. De voorgenomen accreditatie van Pandit(a)s door de Hindoeraad zal wellicht een positieve rol 
kunnen spelen bij het volbrengen van deze missie. (zie hieronder bij Hindoeraad) 
De taken en bevoegdheden van de VPM zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement. 

 
Kascommissie / accountant 
Statutair is bepaald dat jaarrekeningen van FAS-NED voorzien dienen te zijn van de verklaring van een 
registeraccountant of een accountants-administratieconsulent. Het bestuur kan besluiten in plaats daarvan 
de jaarrekening te doen controleren door een kascommissie.  
De Jaarrekening 2012 is gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijke accountants-
administratieconsulent. 
Derhalve was de instelling van een kascommissie niet nodig. 
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1.2.2 Lidorganisaties 
Organisaties die Vedische gedachten ten aanzien van mens, maatschappij en kosmos aanhangen, 
bestuderen en uitdragen, kunnen lid worden van FAS-NED mits aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
Op 31 december 2012 waren de volgende organisaties aangesloten bij FAS-NED. 

 
 

LIDORGANISATIE VESTIGINGSPLAATS 

Arya Samaj Nederland (ASAN) Den Haag 

Arya Samaj Eindhoven Eindhoven 

Arya Samaj Nieuwegein Nieuwegein 

Arya Samaj Zoetermeer Zoetermeer  

Krienwanto Wieswem Arijem Amsterdam 

Prabhakar Arya Samaj Rotterdam  

Stichting Arya Samaaj Utrecht (SASU) Utrecht 

Saraswatie Vaidik Dharma Wageningen 

Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir Rotterdam  

Vaidik Samaadj Nijmegen Nijmegen 

Vaidik Joti Sanghatan Rotterdam 
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Hoofdstuk 2 
 
 ACTIVITEITEN 
 
2.1 Inleiding  
FAS-NED heeft in 2012 zowel alleen als in samenwerking met lidorganisaties een aantal activiteiten 
georganiseerd, waaronder spirituele bijeenkomsten en cursussen. 
Leidraad hierbij was het Concept Beleidsplan 2012-2015. 
De rode draad werd gevormd door dharma, bhakti en spiritualiteit. 
Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten.  
 
2.2 Overzicht van uitgevoerde activiteiten 
 
18 maart 2012 
Spirituele bijeenkomst / Adhyatmik Satsang in Utrecht i.s.m. SASU 
Thema: Yajya in het dagelijkse leven 
Tevens presentatie van het boekje “Maharshi Swami Dayanand” aan de Utrechtse achterban  
 
1 juli 2012 
Spirituele bijeenkomst in Utrecht i.s.m. SASU en Prabhakar met havan en bhajan door de 13-jarige pandit-
in-opleiding Wikrante Arya 
Thema’s: De Antarrashtriya Arya Mahasammelan (Internationale Arya Megaconferentie)  
    en planning cursus Vedische Filosofie 
 
30 juli 2012 en 31 juli 2012 
Informatiebijeenkomsten in het gebouw van stg. Dost te Rotterdam i.s.m. SDRVM Mandir, 
resp. bij ASAN te Den Haag i.s.m. ASAN. 
Dhr. Suresh Agarwal, vicevoorzitter van de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Delhi, is in Nederland om de 
achterban van FAS-NED persoonlijk uit te nodigen voor de Mahasammelan 2012 te Delhi, en informatie te 
geven over aanmelding, faciliteiten, programma etc. 
 
31 juli 2012 
Dhr. Agarwal en de voorzitter van FAS/NED geven een interview op Radio VAHON over de Mahasammelan. 
 
6 oktober 2012 
FAS-NED werkt samen met de Stichting Swami Dayanand Lezing. 
De voorzitter van FAS-NED houdt een lezing met als thema:  De Nederlandse democratie in het licht van de  
politieke en bestuurlijke opvattingen van Swami Dayanand 
 
17 oktober t/m 29 oktober 2012 
Delegatie FAS-NED in India 

-17 okt. t/m 19 okt.  
Delegatie van FAS-NED (12 personen) bezoekt de Maharshi Swami Dayanand Gurukul in Orissa, India. 
Aangezien Acharya Nardev veel sponsoren heeft in Nederland voor dit opleidingscentrum voor kansarme 
kinderen en hiervoor samenwerkt met FAS-NED, vond de delegatie het wenselijk om de Gurukul te 
bezichtigen. Allen kregen de indruk dat hier goed werk wordt verricht dat ondersteuning verdient. 
 -20 okt. 
Delegatie van FAS-NED neemt deel aan een regionale Arya Samaj Conferentie in Delhi. 
De voorzitter van FAS-NED krijgt de gelegenheid het grote publiek toe te spreken. Hij schetst in zijn 
toespraak een beeld van de Arya Samaj in Nederland.  
 -21 okt. t/m 24 okt. 
Kennismakingsbezoeken bij verschillende Arya Samaj mandirs en ashrams te Ajmer en Delhi. 
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-25 okt. t/m 29 okt. 

Deelname aan de Antarrashtriya Arya Mahasammelan (Internationaal Arya Megaconferentie) te Delhi 
welke werd georganiseerd onder auspiciën van de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha en Delhi Arya 
Pratinidhi Sabha. Inmiddels is de delegatie van FAS-NED gegroeid tot ruim 40 personen. 
De delegatie is respectvol ontvangen en begeleid en heeft voldoende gelegenheid gekregen zich te 
profileren en de eigen boodschap uit te dragen.   
Van deze conferentie wordt separaat verslag gedaan. 
 
7 december 2012 
Jaarafsluiting in Utrecht i.s.m. SASU 
 
22 en 23 december 2012 
Tweedaagse cursus Vivah Sanskar. 
Docent: Acharya Nardev 
Aantal deelnemers: 15 
Locatie: Den Haag 
 
Andere werkzaamheden: 
-deelname aan activiteiten van lidorganisaties, mede ter ondersteuning  
-organiseren deelname aan de Mahasammelan 
-voorbereiden accreditatie van Pandit(a)s door Hindoeraad Nederland (zie hieronder) 
-voordracht afgevaardigden voor Hindoeraad en OHM (zie hieronder) 
-participatie bij Hindoeraad en OHM (zie hieronder) 
-meermalig overleg met het bestuur van ASAN over intensievere samenwerking 
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Hoofdstuk 3 
 
SAMENWERKINGSVERBANDEN  
 
Organisatie voor Hindoe Media (OHM)  
OHM heeft in oktober 1993 zendmachtiging gekregen. FAS-NED is medeoprichter van OHM.  
De aanvankelijke structuur heeft bestaan tot september 2010. 
Na de wijziging van de organisatiestructuur zijn de volgende organen ingesteld; 
Raad van Toezicht 
Raad van Bestuur 
Media-adviesraad 
 
Raad van Toezicht 
Hierin hebben zitting: Dhr. J. S. Rambali 
 Dhr. Dr. S. Ganesh  
 Mevr. Mr. M. Cordua 
 Dhr. K. Baboeram Panday 
  
Raad van Bestuur 
In de Raad van Bestuur zullen personeelsleden van OHM zitting nemen. Vooralsnog bestaat deze Raad uit 1 
persoon, de directeur van OHM. Tot 1 oktober 2012 was dat dhr. Ch. Mathura. Per 1 okt. is dhr. Dr. R. 
Bhagwanbali benoemd tot directeur / lid Raad van Bestuur. 
 
Media-adviesraad (MAR) 
Namens FAS-NED hebben de volgende personen zitting in de MAR: 
 Pta. Lila Badloe 
 Dhr. Suren Mahabali (als secretaris) 
 Dhr. Iwan Raghoebarsing 
 
 
Hindoe Raad Nederland  
De Hindoe Raad Nederland, afgekort HRN, is opgericht door de in Nederland gevestigde landelijke Hindoe 
organisaties. De HRN is een representatief orgaan voor de totale Hindoe gemeenschap in Nederland en is 
door de overheid aangemerkt als gesprekspartner voor alle aangelegenheden ter zake van het Hindoeïsme 
in Nederland.  
In het bestuur van de HRN nemen de volgende organisaties deel:  
 
 
 

Organisatie(s) Aantal zetels 

A-Groep (Arya Samaj):  
-Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) 

4 

J-Groep (Janmawadi Sanatan Dharma):  
-Stichting Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland (SSDMN) 
-Stichting Widwad Parishad Sanatan Dharm (WPN) 
-Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland (FSSDN) 
-Vereniging Sanatan Hindoe Parishad Nederland (SHPN) 
 

4 
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K-Groep (Karmawadi Sanatan Dharma): 
-Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha – SSSDS 
-Stichting Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisatie Nederland     
  ISKCON (FSVO / ISKCON)                                                                      
-Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland – FSSDN 
-Stichting Karmavadische Federatie Hindoe Virat Sabha (KFHVS) 
 

4 

 
Namens FAS-NED zijn de volgende personen afgevaardigd in de Hindoe Raad Nederland: 
 1.Drs. A.B. Tewarie (vicevoorzitter)  
 2.Mevr. G. Bhansing (secretaris tot 7 april 2012) 
                                                       Mevr. R. Ramsoedh-Badloe (secretaris per 7 april 2012) 
 3.Mr. R. Makka (lid)  
 4.Ir. A. Ramjanam (lid tot 1 aug. 2012) 
     Mr. Drs. W. Hoebba (lid per 1 aug. 2012) 
 
Hoogtepunten HRN in 2012: 
-5 juni: Opening van de Opleiding tot Hindoe Geestelijke aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  
-21 juni: De HRN wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie na een voorlopige erkenning van 3 jaar 
definitief erkend als Zendende Instantie. De HRN blijft hiermee verantwoordelijk voor de zending van 
Hindoe geestelijk verzorgers naar de justitiële inrichtingen en voor de religieus-inhoudelijke toerusting en 
kwaliteit van deze verzorgers binnen de Dienst Justitiële Inrichting. 
-Proclamatie van het Panditregister en pre-accreditatie van 30 Pandit(a)s 
FAS-NED heeft in deze eerste etappe max. 10 Pandit(a)s mogen voordragen voor accreditatie en opname in 
het Panditregister. De volgende Padita(a)s zijn voorgedragen in overleg met Priesterraad ASAN en VPM van 
FAS-NED: 
Pt. R. Autar 
Pta. L. Badloe 
Pt. S. Biere 
Pta. V. Bissessur 
Pt. J. Datadien 
Acharya Dinesh Kumar 
Pt. S. Mahabali 
Acharya Nardev Nayak 
Pt. S.R. Piekaar 
Pt. B. Raghoebarsing 
De HRN heeft de voordrachten van FAS-NED en de andere lidorganisaties bekrachtigd onder voorbehoud. 
Definitieve toelating tot het Panditregister vindt plaats nadat per voordracht alle vereiste stukken zijn 
ingediend bij de accreditatiecommissie. Op 31 dec. 2012 was de accreditatie nog niet afgerond. 
Voor de criteria en procedure wordt verwezen naar het reglement Klachtenprocedure / Panditregister van 
de HRN. 
Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden en activiteiten van de HRN wordt verwezen naar het 
jaarverslag 2012 van de HRN. 
 
Interreligieuze betrekkingen 
De Stichting Prinsjesdagviering organiseert jaarlijks op Prinsjesdag een interreligieuze 
bezinningsbijeenkomst. De Haagse Raad voor levensbeschouwingen en religies organiseert regelmatig 
interreligieuze bijeenkomsten. 
FAS-NED werkt met beide organisaties samen en wordt daarbij vertegenwoordigd door Pt. Suruj Biere en 
mevr. Urmila Sewnath. 
 
Internationale betrekkingen 
Met de Mahasammelan 2012 zijn de banden met organisaties in verschillende landen aangehaald.  
FAS-NED geniet groot aanzien in vele landen. 
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Op de Mahasammelan dit jaar in Delhi heeft de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha o.a.aan de voorzitter van 
FAS-NED dhr. Suren Mahabali een oorkonde uitgereikt als blijk van waardering voor zijn inzet op het gebied 
van internationale betrekkingen. 
Met name de Indiase organisaties Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha en de Delhi Arya Pratinidhi Sabha 
geven adviezen en daadwerkelijke ondersteuning bij het verkrijgen van educatief materiaal uit India.  

 

Hoofdstuk 4 

 
CONCLUSIES 
 
Voor de activiteiten in 2012 is het concept beleidsplan 2012-2015 als leidraad genomen. 
Niet alle speerpunten konden aan bod komen. 
Het bestuur heeft gekozen voor verdergaande inbedding van dharma, bhakti en spiritualiteit in het 
dagelijkse leven. Gebleken is namelijk dat de achterban, zowel landelijk als regionaal, dit zeer waardeert. 
Hiermee wordt ook duidelijk welk knelpunt de kop opsteekt: onkunde, gebrek aan kennis over de Arya 
Samaj en Vaidik Dharma.  
 
Samenwerking tussen lid-organisaties onderling en met FAS-NED blijkt heel goed aan te slaan. Ook de 
samenwerkingsbanden tussen ASAN en FAS-NED zijn weer aangehaald. Het bezoeken alleen al van elkaars 
activiteiten betekent een ondersteuning. Hierbij werd voortgebouwd op verkregen inzichten en gemaakte 
afspraken op het congres van eind 2011.  
Tevens worden duidelijke accenten gelegd op educatie, voorlichting, deskundigheidsbevordering en 
informatievoorziening. 
 
Overkoepelende Arya Samaj-organisaties in India zien nu meer dan voorheen het belang in van 
communicatie en educatie en zijn  intensiever bezig met het produceren van educatief materiaal, zowel 
voor jongeren als volwassenen. Gewerkt wordt aan het opwekken van belangstelling van de jeugd via de 
ter beschikking staande social media. 
Organisaties in andere landen worden opgeroepen hieraan mee te doen en daarbij gebruik te maken van 
het aangereikte materiaal. Alleen moet dan eerst de vertaling plaatsvinden in de “eigen” taal. Verschillende 
boeken zijn door Indiase schrijvers kosteloos aan het bestuur overhandigd om te vertalen en in Nederland 
te distribueren. We worden uitgenodigd om te plukken uit websites en facebook.  
Geleerden, deskundigen op velerlei gebied, bieden zich aan om in Nederland opleidingen en cursussen te 
verzorgen of lezingen te houden. 
Door gebrek aan menskracht en middelen is het nu nog niet mogelijk om van al deze mogelijkheden 
gebruik te maken.  
FAS-NED zal dus op zoek moeten gaan naar meer medewerkers en middelen om deze voortgang bij te 
kunnen houden. 
 
Ontwikkelingen binnen OHM, met name de veranderingen in de structuur en organisatie, op aangeven van 
het Commissariaat voor de Media hebben ertoe geleid dat FAS-NED evenals de andere licentiehouders nu 
alleen via de Media Advies Raad (MAR) invloed kan uitoefenen op beleid en programmering van OHM. 
FAS-NED is voornemens hier optimaal gebruik van te maken en is al actief binnen de MAR. 
 
Ook binnen de Hindoe Raad Nederland (HRN) zijn de afgevaardigden van FAS-NED actief ter realisering van 
plannen ten gunste van de hele Hindoe gemeenschap in Nederland. Het gaat o.a. om de opleiding tot 
Hindoe geestelijke, het Hindoe Vormingsonderwijs en, de panditaccreditatie. De erkenning als zendende 
instantie door het ministerie van Veiligheid en Justitie is zoals gemeld al een feit. De afgevaardigden 
leveren hieraan een wezenlijke bijdrage. 
 
Voor een complete evaluatie van het beleid van het bestuur in de periode 2009 – 2012 door een 
evaluatiecommissie  van de RvV, met conclusies en aanbevelingen wordt verwezen naar het verslag van 
deze evaluatie. 
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BIJLAGE 1 

FINANCIEEL VERSLAG 2012 

 

 

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2012 
 

 
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2011)     

 

       

       

   
  

 

  
 BATEN 

 
2012 

  
2011 

 

       Donaties leden 229,63 
  

193,31 
 Ontvangen rente 205,48 

  
175,44 

 Verkoop Hindi boeken 252,00 
    Opbrengst Swami 

Dayan.b&P 4.262,50 
 

  

  Vrijwilligers donatie 12.000,00 
  

12.000,00 
 

     
  

 

  
  16.949,61 

 
  12.368,75 

   
  

  
  

Lasten 
        
    

   
 Bijdrage lidorganisatie 1.300,33 

  
2.360,24 

 Congres kosten 
   

2.260,00 
 Vrijwilligerskosten 12.000,00 

  
12.000,00 

 Verzekeringskosten 147,71 
  

146,61 
 Vrijwilligerskosten 190,00 

  
581,56 

 Advertentiekosten 244,30 
  

100,00 
 Algemene kosten. 557,33 

  
880,10 

 Bankkosten 272,72 
  

285,48 
 Accountant kosten 59,50 

  
860,30 

 Overigediensten 1.000,00 
  

2.411,64 
 

   
15.771,89 

  
21.885,93 

 
Expl.verlies W/V 

 
1.177,72 

  
-9.517,18 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2012 
  

       ACTIVA 
      

       

       

       

       VLOTTENDE 
ACTIVA 

         
     Contributie lid org. 
 

1.900,00   
  Debiteuren 

 
3.657,50   

  Te vorderen posten 
  

5.557,50 
  

    
  

  

       

       LIQUIDE MIDDELEN 
     

       ABN-Amro rkc 
  

4.208,04 
  ABN-Amro spaarrek. 

  
10.474,76 

  ING Internet spaar 
  

711,34 
  Ing.Zakelijke 

rekening 
  

3.111,10 
  ING RC 

   
1.692,02 

  Kruisposten 
  

250,00 
  

    
  

   

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12- 2012 
  

        

        PASSIVA 
       

        EIGEN VERMOGEN 
  

  
   Eigen vermogen 

  
16.816,69 

   Expl. Winst  2012 
  

1.177,22 
   

    
  

   Resev. bijdrage Lid.org. 
 

1.900,00 
   Fonds  O.D.Varma instituut 

 
5.598,97 

   

        Schulden 0P- korte 
Termijn 

           
     Nog te betalen posten 
     

        Crediteuren 
  

511,38 
       

  
  

   Bhageloe 
  

186,55 
    Hoeflaken 

  
59,50 

    Activiteit Sasu 
 

265,33 
    

    
26.004,26 
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    Memoriaalposten 
   

   

                 Omschrijving 
    Bestuurskosten 12.000,00 

   Opbrengst donantie bestuur 
 

12.000,00 
  

     Eigen vermogen 
 

32.431,77 
  Crediteur 32.431,77 

   

     Hoeflaken 59,50 
   Crediteur Sasu 

 
59,50 

  

     Bezoek Agrawal 186,55 
   Crediteur Sasu 

 
186,55 
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