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1 Inleiding  

De Stichting Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED), opgericht in het jaar 1987 en gevestigd 
te ’s-Gravenhage, is een landelijk overkoepelende organisatie van een 15-tal regionale Arya 
Samaj organisaties met een gemeenschappelijk doel. FAS-NED voert haar werkzaamheden uit  
zonder enig winstoogmerk en wordt geheel bestuurd door vrijwilligers.  FAS-NED is zowel door 
de Nederlandse overheid als door de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha te Delhi erkend als 
gesprekspartner en vertegenwoordiger van de Arya Samaj in Nederland.   

De doelstellingen van FAS-NED zijn:  

1 Het aanhangen, uitdragen en bevorderen van Vedisch-wetenschappelijke gedachten ten 

aanzien van mens, maatschappij en kosmos ter bevordering van het welzijn van alle wezens.  

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.  
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2. Visie  
Middels het bestuderen en uitdragen van de Vedische filosofie kan de boodschap van de 
Veda’s, als universeel instrument toepasbaar ongeacht tijd, plaats, religie etc. , verspreid 
worden teneinde een spiritueel ontwikkelde mensheid te realiseren. 

FAS-NED heeft het beleid voor de periode 2007-2011 gericht op de 
ontwikkeling: ‘Van Samaj naar Dharma’. Om dit te realiseren was het noodzakelijk een stap te 
zetten richting terugkeer naar de Veda’s. 
FAS-NED wil deze koers vasthouden en voelt zich daarin gesterkt door het adagium Dharmo 
rakṣati rakṣitaḥ, (Wie Dharma beschermt, wordt door Dharma beschermd). 
Met “beschermen” van Dharma wordt bedoeld: het strikt volgens de regels van Dharma denken, 
handelen en nalaten.  
 

3. Missie  
De gemeenschap door middel van studie en educatie kennis laten nemen van de Vedische 
filosofie in al haar facetten, bewust maken van de onmetelijke rijkdom van de Vaidik Dharma, en 
aanzetten tot toepassing van de universele Vedische kennis en leefregels  in het dagelijkse leven 
en daaromheen, met als einddoel dat een ieder “mens” is geworden conform de boodschap 
“Manur Bhava”  (Word Mens) en de creatie van een nobele wereld een feit is.  
.  

4. Speerpunten van het beleid op lange termijn  
  
Teneinde haar missie te realiseren zal FAS-NED zich richten op de volgende speerpunten:  
  
a. De inhoudelijke ontwikkeling van de Arya Samaj in Nederland;  
  
b. Participatie in integratie vraagstukken  
  
c. Ontwikkelen en verspreiden van vedisch leer-en voorlichtingsmateriaal  
  
d. Spiritualiteit en rituelen ter verheffing van lichaam, geest en bewustzijn, zoals sanskars,                           
sandhya, yoga, meditatie, havan en andere yajña’s dienen, voor zover dat niet het geval is, 
zoveel mogelijk in overeenstemming te worden gebracht met de Vedische voorschriften. De tien 
grondbeginselen van de Arya Samaj dienen meer dan voorheen ingezet worden ter bevordering 
van individueel en maatschappelijk welzijn.  
 

e. Het op een hoger niveau brengen van het eigen kader.  Er dient een degelijk aanbod van 
opleidingen, cursussen en workshops te zijn. Voorgangers worden (bij)geschoold, zodat zij 
voldoen aan de door overheid en andere instellingen gestelde eisen, en eisen voor gedegen 
deelname aan maatschappelijke debatten. 
  
f. Gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, algemene instellingen en andere  
organisaties. Het fungeren als gesprekspartner en aanspreekpunt. 
  
g. Bijzondere aandacht zal worden gericht op jeugdigen en jong volwassenen. 
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5. Speerpunten van het beleid op korte termijn (3jaar)  
  
a. Het verbeteren van de interne organisatie. Samenstelling en functioneren van organen (RVV, 
Bestuur, VPM, Adviesraad) en commissies (Website, Congres e.a.): efficiënt en effectief. Hun rol 
en taken moeten helder zijn en er moeten voldoende middelen zijn voor hun activiteiten  
  
b. Het bevorderen van de samenwerking met en ondersteuning van de lid-organisaties 
Samenwerking tussen FAS-NED (incl. organen en commissies) en lid-organisaties moet naar 
behoren en resultaatgericht te zijn. Lid-organisaties participeren optimaal in alle geledingen van 
FAS-NED. Lid-organisaties moeten met vragen en voor adviezen en ondersteuning terecht 
kunnen bij FAS-NED.  
  
d. Het opzetten van een geestelijke infrastructuur. De VPM-leden in kaart brengen. Met name 
maken ook Pandita’s daar deel van uit. Aantallen en regionale spreiding van Arya Samaji’s en 
Pandits / Pandita’s (bekend en geregistreerd) is wenselijk. Een aanvang wordt gemaakt met 
(bij)scholing en deskundigheidsbevordering van Pandits.  
  
e. Het verbeteren van interne en externe communicatielijnen De website dient verder 
gecompleteerd te worden. Een goed functionerende websitecommissie zorgt voor het up-to-
date houden en aanvullen van informatie, vooraf getoetst op juistheid en doelmatigheid door 
een daartoe ingestelde commissie. Er is een forum operationeel door middel waarvan het 
publiek kan reageren, discussiëren en informatie opvragen en verkrijgen. Sleutelfiguren moeten 
makkelijk telefonisch bereikbaar zijn, zowel binnen FAS-NED als lid-organisaties. Er moet ten 
minste een aanvang gemaakt zijn met het opzetten van een telefonische helpdesk.  
  
f. Het bevorderen van de samenwerking en dialogen met andere organisaties en  
levensbeschouwelijke groepen, zowel nationaal als internationaal.  De reeds bestaande 
contacten en participatiestructuren aangaande met name de Hindoeraad, OHM, Sarvadeshik 
Arya Pratinidhi Sabha Delhi,  en interreligieuze samenwerkingsverbanden hebben de nodige 
aandacht.  
  
g. organiseren van lokale en landelijke spirituele activiteiten 

  
h. Werven van financiën ter bekostiging van activiteiten en werkzaamheden 
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6. Financiële beleid 
 
De financiële middelen bestaan uit donaties, subsidies  en contributies van de lid-organisaties. 
Een ander gedeelte van het inkomen wordt gegenereerd door vrijwillige bijdragen verkregen 
voor de uitgegeven boeken en bijdragen van sponsoren.  
Sponsoren worden benaderd om een bijdrage te leveren aan een project, lezing of bijeenkomst.  
Sponsorbijdrage is heel gevarieerd en kunnen bestaan uit het beschikbaar stellen van financiële 
middelen, ruimtes en of het gratis verzorgen van lezingen door voorgangers of andere 
personen. 
 
Beheer van financiën 
De penning meester is bevoegd tot het doen van betalingen.  Alle betalingen zijn gedekt door 
facturen dan wel kwitanties die voorzien zijn van parafen van de penningmeester en de 
voorzitter. De bankrekeningen zijn enkel toegankelijk voor penningmeester en de gemachtigde 
bestuursleden. Voor contante opnamen moeten er minimaal 2 bestuursleden betrokken zijn en 
geldt er een maximum opname van € 500. De reçu’s van contante opnamen worden voorzien 
van paraaf van de desbetreffende leden. Ontvangsten van de vrijwillige bijdrage van boeken en 
contante donatie worden door de penningmeester geregistreerd en afgestort door hemzelf of 
een bestuurslid. Tellingen van contante donatie en vrijwillige bijdragen vinden altijd plaats door 
minimaal 2 bestuursleden. Bij elke vergadering worden de kwitanties van contante opnamen, 
mutaties op de bankafschriften, afstortingen en betalingen door de penningmeester 
verantwoord en beoordeeld door het bestuur.  
 
Alle financiële middelen en sponsorbijdragen worden enkel aangewend t.b.v. de activiteiten en 
werkzaamheden, reeds vermeld in het werkplan, om de gestelde doelstellingen te realiseren.  
Het saldo dat voortvloeit uit de activiteiten en werkzaamheden wordt toegevoegd of 
onttrokken aan (van) de bestemmingsreserve.  
 

Controle op het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks gedaan door de kascommissie. 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor het voeren van de werkzaamheden.  
 
7. Bijzondere aandachtspunten bij de implementatie van het beleid  
 
Bij de implementatie dient rekening te worden gehouden met de volgende aspecten:  
FAS-NED dient zowel intern als extern up to date geïnformeerd te zijn. Daartoe dient zij over 
een adequate en eigentijdse structuur voor informatievoorziening en communicatie te 
beschikken.  
Essentieel uitgangspunt is dat FAS-NED waar nodig als de formele gesprekspartner namens het 
geheel c.q. een of meer lid-organisaties optreedt. FAS-NED dient daarom door de lid-
organisaties te worden gedragen. Daartoe zal FAS-NED in haar functioneren gericht moeten zijn 
op het behouden en versterken van het draagvlak. Een van de instrumenten hiervoor is dat FAS-
NED de lid-organisaties optimale mogelijkheden zal moeten bieden om deel te nemen in de 
structuren van de organisatie om zodoende invloed te kunnen uitoefenen op processen.  
Doeltreffendheid en doelmatigheid dienen hoog in het vaandel te staan. Gestreefd moet 
worden naar maximale doch reële resultaten.  

 
Den Haag, januari 2013  


