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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, de Aldoordringer, 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 Ariërs om 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 2011.  
De eerste helft van het jaar is voornamelijk besteed aan de verantwoording van de subsidie 
toegekend door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor het jaar 2010, en alles 
wat daarbij hoort, nl. evaluatieverslagen, jaarrekening en controle door de accountant. Dit heeft 
geresulteerd in een goedkeuring door de onafhankelijke accountant en de vaststelling 
overeenkomstig de toewijzing door de subsidiegever.  
In een aanloop tot het nieuwe beleidsplan zijn ook dit jaar de hoofdlijnen van het Beleidsplan 
2006-2009 gevolgd.  Met  dharma , bhakti en spiritualiteit als drievoudige rode draad zijn 
activiteiten uitgevoerd i.s.m. de lid-organisaties.  
Het jaar 2011 is afgesloten met een congres o.a. ter versteviging van de banden met en tussen de 
lid-organisaties. 
Tevens is toen het concept beleidsplan 2012-2015 besproken. 
Hierna volgt een uitvoerig verslag van alle activiteiten. 
Het bestuur dankt allen die zich hebben ingezet voor het uitvoeren van de activiteiten, en de 
adviseurs voor hun nuttige adviezen. In het bijzonder wil het bestuur de heer Kesho Tewarie 
bedanken voor zijn advisering en begeleiding bij het verantwoorden van de subsidie over 2010. 
  
Namens het bestuur  
Suren Mahabali  
voorzitter  
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Hoofdstuk 1 

DE ORGANISATIE 
 
1.1 Oprichting en doelstellingen  

Oprichting 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.  

Doelstelling 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 (sāmājik), lichamelijke (shārīrik), en 
geestelijke (ātmik) 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. Verder is zij het landelijke, door de overheid erkende 
aanspreekpunt voor de Arya Samaj in Nederland.  

1.3 Organen en Commissies  
In 2011 zijn de organen en commissies als volgt samengesteld.  
 
De Raad van Vertegenwoordigers (RVV)  
De Raad RVV is een orgaan dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van lid-organisaties 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.  
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Samenstelling RVV  

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Dr. Ashwin Dihal  Voorzitter  Vaidik Sabha Nieuwegein  

Mw. Drs. Sharita Algoe  2e secretaris  Prabhakar  

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

Dhr. Alwin Badloe  Lid  Arya Samaj Regio Eindhoven   

Dhr. Dharm Mohan  Lid  Vaidik Joti Sanghatan  

Pt. O. Samvedi Lid Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Dr. Sjam Ganesh  Lid ASAN  

Het Bestuur  

Werkwijze bestuur  
Zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement het voorschrijven, worden voor alle 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) van FAS-NED de leden van het Dagelijks Bestuur 
(DB) van de Raad van Vertegenwoordigers uitgenodigd. Zij participeren actief in de vergaderingen 
maar hebben geen stemrecht. De contacten tussen RVV en het bestuur verlopen goed. Het AB 
vergadert een keer in de maand of meer als het nodig blijkt. Indien mogelijk worden zaken ook per 
e-mail behandeld. Het DB van het AB van FASNED bereidt vergaderingen en te behandelen zaken 
voor. Voor het te voeren beleid en uit te voeren activiteiten heeft het bestuur het Beleidsplan 
2006-2009 als leidraad gebruikt. 
 
Het Algemeen Bestuur van Fas-Ned is als volgt samengesteld. 
 

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Suren Mahabali Voorzitter Vaidik Samaj Nijmegen 

Dhr. Ir. Aniel Ramjanam Vice Voorzitter Arya Samaj Zoetermeer e.o. 

Dhr. Iwan Raghoebarsing Secretaris 
Krinwanto Wishwem Aryam 
Amsterdam 

Dhr. John Debipersad Penningmeester Vaidik Joti Sanghatan 

Mevr. Sila Makhaising Lid Vaidik sabha Nieuwegein 

Mevr. Urmila Sewnath Lid ASAN 

Dhr. Devanand Bhageloe Lid Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Ing. Ranjit Badloe Lid Prabhakar 
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Adviesraad 
De adviesraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en bestaat uit vijf leden, te weten:  
 

1 Dhr. ir. Navin Natoewal 

2 Dhr. A. Bhola 

3 Dhr. dr. C. Mahabier 

4 Dhr. drs. A.B. Tewarie  

5 Dhr. pt. Nardev Arya  

 

Kascommissie 
Statutair is bepaald dat jaarrekeningen van FAS-NED voorzien dienen te zijn van de verklaring van 
een registeraccountant of een accountants-administratieconsulent. Het FAS-NED AB kan besluiten 
in plaats daarvan de jaarrekening te doen controleren door een kascommissie.  
De Jaarrekening 2011 is gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijke accountants-
administratieconsulent. 
Derhalve was de instelling van een kascommissie niet nodig. 
 
Veda Prachār Mandal (VPM) 
In 2011 zijn geen positieve resultaten bereikt ten aanzien van de uitbreiding en reactivering van de 
VPM. Pogingen om de Pandits bij elkaar te krijgen zijn niet gelukt. Dit blijft een bijzonder punt van 
aandacht. 
 
Commissie Ouderenbeleid 
Deze commissie bestaat vooralsnog uit één persoon, dhr. S. Mahabali en heeft geen activiteiten 
uitgevoerd. Het bestuur is voornemens deze commissie verder uit te breiden en te activeren. 
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Hoofdstuk 2 
 
 ACTIVITEITEN 
 
2.1 Inleiding  
FAS-NED heeft in 2011 in samenwerking met haar lid-organisaties een aantal activiteiten 
georganiseerd, waaronder spirituele bijeenkomsten, cursussen en het jaarlijkse congres. 
Leidraad hierbij was het Beleidsplan 2006-2009. 
De rode draad werd gevormd door dharma (het geheel van wezenlijke en natuurlijke 
wetmatigheden, regels en plichten m.b.t. leven en bestaan), bhakti (devotie) en spiritualiteit. 
Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten.  
 
2.2 Overzicht van uitgevoerde activiteiten 
 
11 februari 2011 
Ter gelegenheid van de 186ste Swami Dayanand Jayanti  (geboortedag van Swami Dayanand) 
organiseert FAS-NED i.s.m. Shri Devarishi Vedamata Mandir  een spirituele bijeenkomst in 
Rotterdam. Tijdens deze activiteit is er aandacht besteed aan leven en werken van Swami 
Dayanand en de door hem verkondigde Vedische leer, waarden en normen. 
Sprekers waren o.a. Acharya Om Prakash, Pt. Devanand, dhr. Randhier Partiman en dhr. Suren 
Mahabali. 
Zeer bijzonder was de akhand kirtan (de hele nacht door onafgebroken zingen van kirtan en 
bhajan (stichtelijke liederen) door de bhajangroep van de Shri Devarishi Vedamata Mandir en 
gastzangers. 
Aantal deelnemers: 50   
 
13 februari 2011 
Ter gelegenheid van de 186ste Swami Dayanand Jayanti organiseert FAS-NED i.s.m. Stichting Arya 
Samaj  
Utrecht (SASU) een spirituele bijeenkomst in Utrecht met als thema: Het opvoeden volgens de 
Vedische leer  
en het voorkomen van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. 
De lezing werd gehouden door drs. Amresh Tewarie. De muzikale omlijsting werd verzorgd door 
Pt. Devanand Bhageloe en bhajangroep Shri Devarishi Vedamata Mandir ondersteund door dhr. 
Dharam Mohan van Vaidik Joti Sanghatan.  
Belangrijke conclusie voortvloeiend uit de lezing en daaropvolgende discussie was dat men 
onderkent dat huiselijk geweld binnen Hindoegezinnen voorkomt, maar dat er niet vrijuit over 
gesproken wordt, en dus vaak professionele hulp uitblijft. De Veda’s bieden voldoende richtlijnen 
om harmonie en vrede te brengen in het gezin. FAS-NED en haar lid-organisaties moeten in hun 
activiteiten meer aandacht hieraan besteden, en ook specifiek daarop gerichte 
voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. 
Aantal deelnemers: 80 
 
4 april 2011 
Informatief radioprogramma op Radio SBS te Utrecht in de vorm van een interview. 
Thema’s: Arya Samaj Sthāpanā  Divas (Dag ter herdenking van de oprichting van de Arya Samaj) en 
Vedisch Nieuwjaar 
Acharya Nardev en Suren Mahabali vertellen over de achtergronden van de oprichting van de Arya 
Samaj en de jaartelling volgens de Veda’s (Ārya Samvat). Zij vestigden vooral de aandacht op het 
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feit dat de Arya Samaj is opgericht op de nieuwjaarsdag volgens de Ārya Samvat. Volgens de 
westerse kalender was het toen 11 april (1875). De Sthāpanā Divas valt echter niet elk jaar op 11 
april. 
 
10 april 2011 
FAS-NED en Prabhakar Mandir vieren in Rotterdam de Vedische Nieuwjaarsdag (Nava Samvatsar), 
dit jaar volgens de Arya Samvat het begin van het jaar 1.960.853.112.  
Thema van de dag is “Veda aur bhakti” (Veda’s en devotie). 
Deze bijeenkomst stond in het teken van devotie, liefdevolle toewijding. Centraal stond de vraag 
of devotie jegens de onlichamelijke Schepper mogelijk is volgens de Vedische richtlijnen voor stuti, 
prārthanā en upāsanā (vormen van gebed en spiritualiteit). 
Conclusie op basis van de lezingen door Pt. Jivan Ganesh, Acharya Nardev, en pt. Suren Mahabali, 
onderbouwd met teksten uit de Veda’s en andere geschriften: Bhakti kan wel degelijk worden 
beleefd overeenkomstig richtlijnen in de Veda’s. 
Aantal deelnemers: 35 
  
29 mei 2011 
Stichting Arya Samaj Utrecht (SASU) en FAS-NED organiseren een adhyātmik satsang (spirituele 
bijeenkomst) met als thema “Wetenschappelijke onderzoeken naar effecten van de agnihotra 
(havan = vuuroffer)”. 
Suren Mahabali geeft een powerpoint-presentatie  van een aantal resultaten van genoemde  
onderzoeken. 
De spirituele  aspecten buiten beschouwing latend, beschrijft hij wat de effecten zijn van de havan 
op onze lichamelijke en psychische gesteldheid  en op het milieu.  
Aantal deelnemers: 80 
 
12 juni 2011  
Cursus Mundan Sanskar 
Pt. Nardev, lid van de VPM en Adviesraad) verzorgt onder auspiciën van  FAS-NED een eendaagse 
cursus over Mundan Sanskar. 
Aantal deelnemers: 15 
Dit is de eerste van een reeks geplande cursussen over de sanskars. 
De cursussen worden gegeven in het Hindi en Nederlands, en zijn bedoeld voor deelnemers die 
minimaal een basiskennis hebben van het Hindi en de havan. 
 
16 september 2011  
Presentatie van het boekje Maharshi Dayanand Saraswati 
I.v.m. met het bezoek van de heren Vinay Arya en Mahashay Dharmpal , resp. secretaris en 
beschermheer van de Arya Pratinidhi Sabha Delhi, organiseert FAS-NED i.s.m. Prabhakar een 
bijeenkomst in de Prabhakar Mandir te Rotterdam. Het stripboekje Maharshi Dayanand Saraswati 
wordt officieel gepresenteerd aan het publiek door de heren Biere, Datadien en Mahabali. Zij 
overhandigen een exemplaar van het boek aan de genoemde gasten uit India. Dit boekje vertelt in 
de vorm van een stripverhaal verschillende gebeurtenissen uit het leven van Swami Dayanand, en 
is onder auspiciën van FAS-NED in het Nederlands vertaald door Pt. S. Biere. Suren Mahabali 
vestigt in zijn toespraak de aandacht op positieve ontwikkelingen binnen de Arya Samaj in 
Nederland, waaronder de bouw van mandirs door ASAN en ASAZO, lidorganisaties va Fas-NED, 
waarop dhr. Jagdish Tewarie (voorzitter van ASAZO) een exemplaar van de bouwplannen van 
ASAZO overhandigt aan Mahashay Dharmpal. Zeer onder de indruk zegt de heer Dharmpal toe aan 
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ASAN en ASAZO elk een bedrag van 500.000 roepi’s (dus totaal 1000.000) te zullen schenken  voor 
de bouw van hun mandirs, en na de aanvang van de bouw nog meer te zullen geven. 
Aantal deelnemers: 40 
 

 
Presentatie van het boekje Maharshi Dayanand Saraswati en bouwplan Mandir ASAZO  
 

12 november 2011 
ASRE (Arya Samaj Regio Eindhoven) viert met ondersteuning van FAS-NED haar 30-jarig bestaan 
met een bijeenkomst die zich vooral richt op jongeren.  Het centrale thema is: Jongeren en hun 
kijk op religie. 
In het spirituele deel  vertellen twee jongeren, Anjali en Vijayanti Chotkan, over hun kijk op religie.  
Suren Mahabali presenteert een voornamelijk op jongeren gericht overzicht van resultaten van 
wetenschappelijke onderzoeken naar effecten van de havan (zie hierboven onder 29 mei). 
Dhr. Chandar mathura, directeur van OHM, houdt een boeiende lezing over de wisselwerking 
tussen mens en natuur. Na een pauze volgt het amusementsdeel met muziek van Anand Bhajan & 
Friends.  
 
20 november 2011 
Arya Samaj Zoetermeer organiseert i.s.m. FAS-NED een Veda Yajya ter afsluiting van het jaar 2011. 
Hoofdthema van deze bijeenkomst is “Daan” (Schenking). Pt. Stephen Piekaar geeft in zijn lezing 
een heldere uiteenzetting van dit begrip gebaseerd op de Veda’s en andere geschriften. 
Aantal deelnemers: 70 
 
17 december 2011 
FASNED organiseert een eendaags congres in Wijchen met als titel “Dharmo Rakshati Rakshitaḥ 
(Hij die Dharma beschermt, wordt door Dharma beschermd). 
Zie een uitvoerig verslag hiervan als bijlage 2. 
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Havan en yoga 
Bij alle bovengenoemde bijeenkomsten waren havan en yoga (meditatie en prānāyām) vaste 
onderdelen. 
 
Promotie FAS-NED 
Ook dit jaar had FAS-NED een informatiestand op het MILAN Festival in Den Haag van 29 t/m 31 
juli. 
Een aantal vrijwilligers hebben een groot aantal bezoekers te woord gestaan en van informatie 
voorzien over de doelstellingen, werkwijze en activiteiten van FAS-NED en aangesloten 
organisaties. 
FAS-NED dankt NEHOB voor de fijne samenwerking en Instituut FORUM voor het beschikbaar 
stellen van de stand. 
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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. Sjam Ganesh  
 Mevr. Mr. Marian Cordua 
 Dhr. Kries 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 dhr. Ch. Mathura. 
 
Media-adviesraad 
Het heeft FAS-NED enige moeite gekost om over te gaan tot samenstelling van een 
vertegenwoordiging in de Media-adviesraad. De redenen lagen meer in de persoonlijke sfeer dan 
in de organisatorische sfeer.  
Bij de vrijgave van dit verslag was er nog geen overeenstemming bereikt tussen FASNED en de 
Raad van toezicht met betrekking tot 1 van de kandidaten. 
De kandidaten die wel zitting hebben namens FASNED zijn: 
 Pta. Lila Badloe 
 Dhr. Suren Mahabali 
 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.  
 
Namens FAS-NED zijn de volgende personen afgevaardigd in de Hindoe Raad Nederland: 
 Drs. A.B. Tewarie 
 Mevr. G. Bhansing 
 Mr. R. Makka 
 Ir. A. Ramjanam  
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In het bestuur van Hindoe Raad nemen de volgende organisaties deel:  
 

Organisatie(s) 
Aantal 
zetels 

Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) 4 

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) 
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) 

8 

 
 
 
 
Interreligieuze betrekkingen 
De Stichting Prinsjesdagviering organiseert i.s.m. het Interreligieus Beraad 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 Urmila Sewnath. Zij wonen de vergaderingen en bijeenkomsten bij en leveren daar 
belangrijke inhoudelijke bijdragen. Zie een verslag van de bijeenkomst dit jaar als bijlage 3. 
 
Internationale betrekkingen 
Met de Mahasammelan 2010 zijn de banden met organisaties in verschillende landen aangehaald. 
In 2011 zijn de contacten onderhouden, zoals blijkt uit een stroom van informatie en discussies die 
op gang is gekomen via internet. 
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.  
 
Diaspora 
FAS-NED is door Suren Mahabali vertegenwoordigd in een bijeenkomst georganiseerd door de 
FIDE (Federatie Indiase Diaspora in Europa met als doel in Europa wonende nakomelingen van 
Indiërs bij elkaar te brengen en activiteiten voor hen te organiseren ter versterking van de 
onderlinge banden en de banden met India. FAS-NED zal overwegen of in de toekomst ook op dit 
terrein actief moet worden geparticipeerd.  
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Hoofdstuk 4 

CONCLUSIES 
 
Ondanks de verantwoording van de subsidie 2010 als zware taak, waar zowel bestuur als adviseurs 
veel tijd in hebben gestoken, heeft het bestuur de openstaande mogelijkheden benut tot het 
organiseren van activiteiten met als leidraad het Beleidsplan 2006-2009. 
Daarbij zijn niet alle speerpunten aan bod gekomen. Met name kon de reactivering van de VPM 
niet gerealiseerd worden. 
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.  
  
Daarnaast blijkt een grote behoefte te bestaan aan samenwerking tussen lid-organisaties 
onderling en met FAS-NED.  
Het congres in december 2011 staat dan ook geheel in het teken van deze beoogde 
samenwerking. 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. FAS-NED is stapvoets begonnen. Het boekje over het leven van Swami Dayanand is 
vertaald in het Nederlands. Verschillende andere 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 financiële 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 vanaf eind september 2010 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, de panditaccreditatie en 
erkenning als zendende instantie door Justitie. De afgevaardigden leveren hieraan, zoals blijkt, een 
wezenlijke bijdrage. 
 
De verkregen inzichten in dit jaar en daarvóór zijn verwerkt in het Beleidsplan 2012-2015. 
Belangstellenden worden verwezen naar dit beleidsplan.  
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BIJLAGE 1 
 
Lijst van Lidorganisaties 
(per 31 december 2011) 
 

LIDORGANISATIE VESTIGINGSPLAATS 

Arya Samaj Nederland (ASAN) Den Haag 

Arya Samaj Eindhoven (ASRE) Eindhoven 

Vaidiek Sabha Nieuwegein Nieuwegein 

Arya Samaj Zoetermeer (ASAZO) Zoetermeer  

Krienwanto Wieswem Arijem (KWA) Amsterdam 

Prabhakar Arya Samaj Rotterdam  

Stichting Arya Samaaj Utrecht (SASU) Utrecht 

Saraswatie Vaidik Dharma Wageningen 

Shri Deva Rishi Veda Mandir Rotterdam  

Vaidik Samaadj Nijmegen Nijmegen 

Vaidik Joti Sanghatan Rotterdam 
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BIJLAGE 2 
 
 

 

 

Verslag 

FASNED CONGRES 

Wijchen 

17 december 2011 
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Aantal deelnemers: 60, allen vertegenwoordigers van lid-organisaties 
Dagvoorzitter: Dhr. Aniel Ramjanam 
 
Doel van het congres: 
Uitgaande van de doelstellingen en de relevantie van de Arya Samaj een stevig 
samenwerkingsverband bewerkstelligen tussen lid-organisaties, organen en medewerkers van 
FAS-NED, ter uitvoering van een gezamenlijk door hen gedragen beleidsplan c.q. werkplan. 
 
Om 11:00 uur vindt de opening van het congres plaats met de Prārthanā (gebed). 
 
Suren Mahabali heet alle aanwezigen welkom en geeft aan wat het doel is van de conferentie. 
Relevantie van de Arya Samaj is het uitgangspunt voor ons beleidsplan. Voor nu, maar ook voor de 
komende periode. Wat hebben we al bereikt en hoe gaan we verder? 
Hierna behandelt hij het thema: De relevantie van de Arya Samaj in de 21e eeuw en verder. 
 
In het kort komt het hierop neer dat De Arya Samaj sinds haar oprichting heel veel heeft bereikt. 
Met name op sociaal-maatschappelijk en politiek gebied zijn belangrijke positieve resultaten 
geboekt. Denk aan bijv. aan de verbanning van het kinderhuwelijk, weduweverbranding, 
onderdrukking van vrouwen, kastenstelsel, discriminatie, bevordering van de economie etc.. Ook 
in de strijd om de onafhankelijkheid van India heeft de Arya Samaj een cruciale rol gespeeld. De 
taken op deze gebieden zijn min of meer over genomen door overheid en (inter)nationale 
belangenorganisaties, en we kunnen stellen dat de Arya Samaj in deze niet meer relevant is. 
Waar er nog veel te doen is, zijn de verspreiding van de Vedische leer, de terugkeer naar de Veda’s 
(het ultieme doel van Swami Dayanand), de vorming van de wereld tot Arya (nobel mens) volgens 
het adagium Krinvanto Vishvam Aryam, het mens worden (Manur Bhava = word mens) etc.. De 
Arya Samaj is dus op Vedisch-filosofisch en spiritueel gebied minder succesvol gebleken, en blijft in 
deze relevant. 
Gesteld kan worden dat zolang er geen nobele wereld is gecreëerd, de relevantie van de Arya 
Samaj blijft bestaan. 
 
Vervolgens gaat Aniel in op de dagelijkse situatie. De rol van Hindoe Raad Nederland, Organisatie 
Hindoe Media en het feit dat de Mahasammelan een enorme aanslag heeft gepleegd op de 
uitvoering van de reguliere taken van het bestuur. 
 
Uit het publiek komen verschillende reacties m.b.t. de instelling van huidige Arya Samaji’s 
waardoor de Arya Samaj niet tot volle bloei kan komen. Gebrek aan discipline, eenheid en tijd voor 
anderen en gemeenschap. Het proberen te beschadigen van anderen d.m.v. lasterbrieven begint 
een schrikbarende omvang aan te nemen. Men is er unaniem over eens dat we ons niet moeten 
laten meeslepen en duidelijk moeten maken dat we dit niet op prijs stellen. 
 
Suren behandelt hierna de visie en missie van FAS-NED zoals neergelegd in het concept 
beleidsplan 2012-2015 
Zie beleidsplan. 
 
Enkele reacties uit het publiek 
Pt. Biere heeft zelf ook een stuk geschreven over de visie en missie van de Arya Samaj in het 
algemeen.  
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Met goedvinden van het bestuur overhandigt hij een exemplaar aan de aanwezigen. Het komt 
inhoudelijk min of meer op het zelfde neer als de visie en missie van FAS-NED en kan dienen ter 
verduidelijking. Er zijn voldoende heilige geschriften maar we moeten onze overtuiging in de 
praktijk uitdragen. Dharma moet niet vergeleken worden met religie. Dharma = 
Levensbeschouwing = Spiritualiteit, aldus Pt. Biere.  
Hij complimenteert Suren voor de inspanning die hij heeft gedaan om alles op papier te zetten. 
Dhr. Rambaran: Dharma is niet te vertalen. Hij stelt voor om eenvoudig het woord dharma te 
gebruiken. 
 
Amresh Tewarie:  Stelt voor om didactisch te werk te gaan. Iedereen is op een andere manier 
verantwoordelijk voor het uitdragen van de (visie van de) Arya Samaj. 
 
Na de pauze wordt door Suren Mahabali het concept Beleidsplan 2012-2015 uiteengezet. 
Enkele reacties hierop: 
 
Amresh Tewarie stuit op een spanningsveld van wat je wil en wat je kan. Zaken waarmee mensen 
concreet mee worstelen moeten duidelijk vertaald worden. Anders missen we de boot. 
 
Marian Cordua: We moeten voldoende daadkracht hebben. Ze vraagt zich af hoe mensen te 
enthousiasmeren en interesseren om het beleidsplan te helpen tillen en uitdragen. 
Suren: Dit congres is bedoeld om te kijken wie zich aanbiedt. 
 
Hari Rambaran: Educatie is zo belangrijk dat hij het wil aanvullen als punt 1 van het beleidsplan. 
Hij stelt ook voor om interreligieus dialoog als speerpunt op te nemen. 
 
Kesho Tewarie: Werkplan en beleidsplan sluiten niet op elkaar aan. Hij pleit voor verbetering en 
concretisering van het werkplan. 
 
Amresh Tewarie: Pleit voor een raad/ orgaan om op wetenschappelijk niveau filosofische 
vraagstukken te bespreken. 
Suren: Daar hebben we de Vedische raad voor.  
Amresh vraagt om het op te nemen als speerpunt. 
 
Ranjit Badloe: Pleit voor instellen van targets voor eind 2012. 
Voorbeeld: Het klaar stomen van Pandits, het klaar stomen van docenten die de jeugd de 
Satyartha Prakasha gaan onderwijzen. 
 
 Amresh Tewarie benadrukt nogmaals de noodzaak om een geschillencommissie in te stellen die in 
gevallen van een geschil tussen lid-organisaties en FAS-NED of tussen lid-organisaties onderling 
een oplossing kan bieden die door alle partijen wordt gerespecteerd en geaccepteerd. 
Kesho Tewarie pleit ervoor om dit zelfs te verankeren in de statuten van alle lid-organisaties. 
Het bestuur neemt deze voorstellen in beraad. 
 
Suren bespreekt vervolgens het Werkplan 2012. 
Over het algemeen wordt het werkplan positief ontvangen. 
Er wordt wel opgemerkt dat het niet geheel aansluit op het beleidsplan. Dat is inderdaad zo, 
beaamt Suren. Het bleek niet mogelijk te zijn om alle punten uit het beleidsplan in een werkplan 
voor een jaar aan bod te doen komen en er is een keuze gemaakt van meest actuele punten.  
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Hij geeft per in het werkplan opgenomen actie aan bij welk speerpunt van het beleidsplan het 
aansluit. Educatie komt te weinig aan bod, wordt gesteld. Het bestuur zal zich hierover buigen. 
Ook wordt geopperd dat het een vrij zwaar plan is, met enorm veel werk. Nemen wij niet te veel 
hooi op ons vork? Het plan lijkt niet haalbaar.  
Suren geeft toe dat het een zwaar beladen plan is, en dat mogelijk niet alle onderdelen gehaald 
worden. Maar hij rekent op de medewerking en samenwerking van de lid-organisaties. Dit is een 
werkplan voor alle aangesloten organisaties en niet alleen voor FAS-NED. Nu is het moment 
aangebroken voor de lid-organisaties om te laten zien waartoe zij bereid zijn. 
 
Andere voorgestelde aandachtspunten: 
Meditatie, social media, communicatieve vaardigheden, hoogtijdagen volgens vedische kalender, 
godsdienstwetenschappen.  
 
Na de bespreking van de plannen krijgen de lid-organisaties de gelegenheid om hun stand van 
zaken aan het publiek voor te leggen. 
 
ARYA SAMAADJ NIJMEGEN: Pt. Gopal Gauri 
Er is niemand meer in de Samaj van Nijmegen die het werk van de Samaj wil helpen dragen. Hij is 
om die reden uitgeweken naar Eindhoven en Ede. 
Hij zal niets meer doen in Nijmegen voor mensen die geen interesse hebben. 
Hij heeft 25 jaar gewerkt voor de Samaj en wil het nu anders gaan doen. Hij wil een ordelijke en 
gedisciplineerde organisatie opzetten. 
Pt. Biere biedt zijn hulp aan voor het aanpakken van de passiviteit onder de mensen in Nijmegen. 
 
ASAN: Pta. Badloe 
Asan heeft het erg druk met de mandirbouw. 
Er zijn 10 nieuwe Sahayak Pandits en Pandita’s. (5 om 5) en 8 leerlingen. 
Verder heeft ASAN bij radio VAHON op iedere donderdag om 07:30 uur haar programma. 
Bij radio SANGAM is dat op iedere maandag om 10:30 uur. 
Ondersteuning van het bestuur bij activiteiten is goed te noemen, maar er moet goed overlegd 
worden. 
 
SASU: Suren  
Er is momenteel een reorganisatie gaande bij SASU. 
Hij hoopt op een goede herstart.  
De activiteiten moeten nog in overleg met FASNED. Utrecht heeft 2 pandits die actief zijn. 
Er is geen priesterraad. 
 
ASAZO: Prakash Jhagru  
Complimenteert Aniel voor zijn rol als dagvoorzitter. 
Jhagru is 1½ jaar weg geweest. Hij wil graag iedere week een mandir dienst maar omstandigheden 
maken het niet mogelijk. 
Asazo is bezig met een spiritueel Centrum. 
Jammer dat wij hindoestanen niet in staat zijn gebleken om dit project goed van de grond te 
krijgen. 
 
ASRE: Tjon Ghoerbien 
ASRE heeft een jong bestuur. Hij maakt complimenten aan het bestuur. 
ASRE heeft in November samen met FASNED haar 30 jarig bestaan gevierd. 



22 

FAS-NED Jaarverslag 2011  

 
PRABHAKAR: Ranjit Badloe 
Ranjit geeft aan dat in Dubai, Zuid India, Chennai overal mandirs staan. 
Jammer dat wij die hier niet hebben. 
Prabhakar heeft 6 pandita’s en 4 pandits, waaronder de jongste pandit. 
 
SHRI DEVA RISHI VEDA MATA MANDIR: Pt. Bhageloe 
6 organisaties hebben zich aangemeld bij SDRVMM als aspirant lid w.o. Shakti ka naam Nari, 
Sanskrit Pathshala Leeuwarden en Samaanta Capelle aan de IJssel. 
SDRVMM is samen met stichting DOST bezig met een nieuw gebouw. 
Pt. Bhageloe stelt voor om een Swami Dayanand TOUR te organiseren als er belangstelling voor is. 
 
Taakverdeling Werkplan 2012 
Alle aanwezige lid-organisaties geven aan welke activiteit zij wensen uit te voeren. Voor elke 
bijeenkomst biedt een organisatie zich aan. Ook voor de andere werkzaamheden wordt hulp en 
medewerking aangeboden. De uitvoering van het plan lijkt hiermee gewaarborgd, tot genoegen 
van allen. 
 
 
 

 

, 
Vertegenwoordigers van lid-organisaties, leden van hoofdbestuur en Adviesraad op het Congres 2011 
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CONCLUSIE  
Op de vraag van Suren of het doel van het congres is bereikt, wordt unaniem ja geantwoord. 
 
Hij benadrukt daarom dat gesteld mag worden dat het doel van het congres, zoals verwoord aan 
het begin van het congres, inderdaad is bereikt. De lid-organisaties hebben duidelijk laten blijken 
samen te willen werken. Het Beleidsplan 2012-2015 wordt unaniem goedgekeurd. Suren stelt voor 
alle duidelijkheid dat dit geen vereiste is voor rechtsgeldigheid van het beleidsplan. Het bestuur 
wilde echter graag in deze ook de mening van de lid-organisaties horen en had graag dat het plan 
ook door de lid-organisaties werd gedragen. Hiermee is dus, hoewel niet verplicht, een wenselijk 
draagvlak gecreëerd. 
Het Werkplan 2012 wordt in grote lijnen ondersteund. De opmerkingen zullen door het bestuur in 
overweging worden genomen. De lid-organisaties hebben in elk geval te kennen gegeven hun 
medewerking te verlenen bij het uitvoeren van het totale werkplan. 
Het congres wordt gesloten met het bedanken van een ieder die zich voor de uitvoering had 
ingezet, en de deelnemers voor hun inbreng, en met prārthanā.  
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BIJLAGE 3    
VERSLAG PRINSJESDAG           
2011
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FINANCIEEL VERSLAG 2011 
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Stichting federatie Arya Samaj  FAS-NED 

  

         

  

Balans Per 31 December 2011 
   

  
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2010 ) 

   

         

         Rek.num.. ACTIVA 
 

2011 
   

2010 
 

 
VASTE ACTIVA 

      

         

 

MATERIELE VASTE 
ACTIVA 

      

         

 
Inventaris 

 
  

     

         

 
VLOTTENDE ACTIVA 

      1200000 Te vorderen  Posten 750,00 
   

21.754 
 

         

 
LIQUIDE MIDDELEN   

   
  

 1020 ABN-Amro rkc 14.886,20 
   

6.824,41 
 1040 ABN-Amro spaarrek. 10.269,28 

   
15.110,89 

 1041 ING Internet spaar 711,34 
   

694,29 
 1042 Ing.Zakelijke rekening 2.993,57 

   
2.933,47 

 1043 ING RC 
 

1.690,30 
   

1.690,30 
 

   
  31.300,69 

  
  49.007,36 

    
  

   
  

    
31.300,69 

   
49.007,36 

    
  

   
  

 
Passiva 

       1100 Eigen vermogen 
 

-5.951,12 
   

-2.168,72 

 
Exploitatieresultaat 

 
-9.663,96   

  
-3.782,40 

         

 
Voorzieningen 

      

         1300 Fonds  V.P.M.   3.585,00 
  

  3.585,00 

1301 Fonds  O.D.Varma instituut 
 

5.899,00 
   

5.899,00 

         

         

         

 
Schulden op korte Termijn 

      

         1700000 Nog te betalen posten 
 

37.431,77 
   

45.474,48 

    
  

   
  

         

         

    
31.300,69 

   
49.007,36 
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STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER 2011 
 

  
(met vergelijkende cijfers per 31 december 2011)     

 

        

        

    
  

 

  
 Rek.num. BATEN 

 
2011 

  
2010 

 

        

 

Sub. VWS 
   

185.667,00 
 

 
Inhouding VWS 10%  

   
20.629,00 

 

 
Contributie Lid.org. 

   
525,00 

 

 

Eigen bijdrage MS per bank 
  

  11.226,00 
 8114 Rente Bank 175,44 

  

33,64 
 8110/8120 Donaties 

 
193,31 

  
313,31 

 

 
Eigen bijdrage activiteiten 

   
40.515,00 

 8190 Vrijwilligers donatie 12.000,00 
  

14.015,17 
 

 

Opbrengst div 
   

260,00 
 

 
Kreditbeperking 

   
350,34 

 

   
  12.368,75 

 
  273.534,46 

    
  

  
  

 
Lasten 

      

 
Deskundigheidsbevordering vws 

   
260.245,13 

 4010 Bijdrage lidorganisatie 2.360,24 
    4020 Congres kosten 2.260,00 
    4120 Vrijwilligerskosten 12.000,00 
  

13.500,00 
 

 
  

 
  16.620,24     273.745,13 

4140 Verzekeringskosten 146,61 
    4210 Kantoorbenodigheden 101,78 
    4253 Vrijwilligerskosten 581,56 
    4290 Overigekosten 45,00 
    4310 Advertentiekosten 100,00 
    4530 Algemene kosten. 880,10 
    4520 Bankkosten 285,48 

  
398,00 

 

 
afschrijving 

   
672,89 

 4610 Accountant kosten 860,30 
  

2.500,00 
 4690 Overigediensten 2.411,64 

    

        

   
  5.412,47 

 
  3.570,89 

    
22.032,71 

  
277.316,02 

  
Expl.verlies 

 
-9.663,96 

  
-3.781,56 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2011 

     ACTIVA 
    

     

     

     

     VLOTTENDE ACTIVA 
       
   Contributie lid org. 
  

750 

    
  

Nog vorderen 
  

750 

    
  

     

     LIQUIDE MIDDELEN 
   

     ABN-Amro rkc 
  

14.886,20 

ABN-Amro spaarrek. 
  

10.269,28 

Ing.Zakelijke rekening 
  

2.993,57 

ING RC 
   

711,34 

Internet spaarrek. 
  

1.690,30 

    
31.300,69 

    
  

     

      

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12- 2011 

      

      PASSIVA 
     

      EIGEN VERMOGEN 
  

  
 Verlies 2010 

  
-5.951,12 

 Expl.verlies 2011 
  

-9.663,96 
 

    
  

 Fonds  V.P.M. 
  

3.585,00 
 Fonds  O.D.Varma instituut 

 
5.899,00 

 

      Schulden 0P- korte 
Termijn 

         
   Nog te betalen posten 
   

      Crediteuren 
  

37.431,77 
     

  
  

 Stavoor 
  

37.431,77 
  

      

    
31.300,69 
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    Memoriaalposten 
   

      Datum grootrek.             Omschrijving 
   31-12-

2011 4120 Bestuurskosten 12.000,00 
  

 
8190 Opbrengst donantie bestuur 

 
12.000,00 

 

      30-12-
2011 4690 Afrekening Stavor 

 
1.063,00 

 

 
1700000 Inmindering factuur 1.063,00 

  

      30-12-
2011 1042 Correctie Bank rekening Ing zakelijk 

 
1.690,30 

 

 
1043 Ing RC 1.690,30 
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BIJLAGE  5 

 

 FASNED Werkplan 2012  

Datum Activiteit Bijzonderheden 

Zaterdag 
11 februari  

Adhyātmik Satsang 
 Swāmi Dayānand Jayantī 
 Presentatie Veda Prachār Mandal 
 Presentatie Nederlandse versie stripverhaal      
              “Maharshi Dayānand Saraswati” 
 Hoofdthema: Jongeren en educatie 
 Proclamatie diverse cursussen/opleidingen 
 

Zoveel mogelijk 
betrekken van alle lid-
organisaties en 
individuele helpers. 
 

Zondag 
19 februari  

Adhyātmik Satsang 
 Mahā Shivarātrī / Rishi Bodha Utsava 
 Hoofdthema: God volgens de Veda's 
 Subthema: Yajna in het dagelijkse leven 
 Subthema: De inrichting en uitvoering van Yajna 

Met name de viering 
van hoogtijdagen en 
de adhyātmik satsangs 
zullen steeds bij en 
i.s.m. een lid-
organisatie worden 
uitgevoerd. 

Zondag  
11 maart 

Viering Holī / met vaidik chautāl 
              Thema: De Vedische jaartelling en astrologie 
 

 

Zaterdag 
31 maart 

Adhyātmik Satsang 
  Ramnaumi en Hindoe Nieuwjaar 
 Hoofdthema: De Vālmiki-krit Rāmāyan  
 

 

Zaterdag 
07 april 
+ 
Zondag 
08 april 

Mahā Yajna 
 Ārya Samāj Sthāpanā Divas 
 Presentatie officiële definitieve uitgave Nederlandse  
              versie Satyārtha Prakāsha 
 Dankbetuiging aan hen die zich tot nu toe 
              verdienstelijk hebben gemaakt. 
 Hoofdthema: Satya Sanātan Vaidik Dharma & Ārya 
              Samāj 
 Subthema's:  De verdiensten van de Ārya Samāj in 
                                           historisch perspectief 
   Uitdagingen voor de Ārya Samāj 
   Bewustwording van de betekenis,  
                                           eisen en voorwaarden  
   van het zijn van een Ārya 
   Hoe word ik Ārya / mens conform 
                                           het adagium “manur bhava” 
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Vrijdag 
22 juni  t/m 
Zondag 
24 juni 

Europese Ārya Samāj Congres 
              Congres met afgevaardigden van AS-organisaties in 
              andere landen van Europa                                                
 Voorbereiding op de Mahāsammelan 2012 in India 
              

Thema’s 
worden nog 
vastgesteld 

Zaterdag 
11 augustus 

Adhyātmik Satsang  
 Krishna Janamashṭamī 
 Thema: Waardevolle levenslessen uit de Bhagavad  
              Gītā 

 

Begin 
september 

Smārikā + inhoudelijk verslag Mahasammelan 2010 dient 
gereed te zijn. 

 

Eind 
Oktober 

Deelname aan de Antarrāshṭriya Ārya Mahāsammelan in India 
 

 

Zaterdag 
17 november 
Zondag 
18 november 

Fas-Ned Congres 
Zaterdagavond: Viering Dīpāvālī / Rishi Nirvāna 
 Thema's: Bhakti / Devotie voor de onlichamelijke  
                               schepper  
     De strijd tegen de innerlijke vijanden 

 

2 x per jaar Voorzittersoverleg  
 

2x per jaar Overleg OHM, HRN en Geestelijke Zorg  
 

Het hele jaar 
door zal 
gewerkt 
worden aan 
nevenstaande  
actiepunten 

De VPM op volle toeren laten werken aan zaken rond prachār 
en ander panditwerkzaamheden. 

 

Vooral voor jongeren/ jong volwassenen, zowel mannen als 
vrouwen: 
In Den Haag, Rotterdam en Utrecht minstens 2 korte cursussen 
/ cursusblokken afronden. Tevens moet de basis zijn gelegd voor 
een langdurige cursus verdeeld in blokken, welke afzonderlijk 
recht geven op een certificaat en deelname met goed gevolg 
aan alle blokken levert een einddiploma op. 
Cursussen betreffen kennis van Vedische geschriften en 
toepassing daarvan in het hedendaagse leven, en met name 
voor spirituele begeleiding en geestelijke zorg in het algemeen 
 

 

Opleiding van geestelijk verzorgers en andere hulpverleners 
welke voldoet aan de door overheidsinstantie gestelde eisen 

 
 
 

Van het Havanboek wordt een herziene versie gedrukt  
 
 

Minstens 3 stripverhalen vertalen en uitgeven  
 
 

website uitbreiden  
 
 

Voorbereiding  uitgave Vedische Magazine  
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