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STATUTEN STICHTING FEDERATIE ARYA SAMAJ NEDERLAND 
 
Heden, zeventien mei tweeduizendzes, verscheen voor mij, mr. Grace van Sprang, 
notaris gevestigd te Amsterdam: 
mevrouw Jane Usha Devi Sewrajsing-Oemrawsingh, geboren te Paramaribo 
(Suriname) op een en twintig november negentienhonderd negenenvijftig, wonende 
te Jupiter 161, 1188 EG Amstelveen, zich legitimerende met haar rijbewijs met 
nummer 3306493427. 
a. ten deze handelende als bestuurder van de hieronder genoemde stichting; en 
b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Aniel Ramjanan, geboren te distrikt 

Nickerie (Suriname) op zes en twintig november negentienhonderd zestig, 
wonende te 2723 TM Zoetermeer, Radijsakker 58, houder van een paspoort met 
nummer NK1381095, die bij het geven van zijn volmacht handelde in zijn 
hoedanigheid van bestuurder van de hieronder genoemde stichting 

ten deze gezamenlijk handelende als aangewezen tekeningsbevoegden krachtens het 
schriftelijk besluit van de Raad van Vertegenwoordigers (in de zin van artikel 17 van 
de statuten) van de stichting: 
Stichting Federatie Arya Samaj Nederland, statutair gevestigd te Den Haag, 
kantoor houdende te Regentesselaan 233, 2562 CZ Den Haag, ingeschreven in het 
handelsregister van de kamer van koophandel te Den Haag onder dossiernummer: 
41155141, en als zodanig rechtsgeldig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. 
In aanmerking nemende dat: 
1. De stichting is opgericht bij notariële akte verleden op zestien maart 

negentienhonderd achtentachtig voor notaris mr A.A.C.A.M. Geboers, destijds 
notaris te Den Haag; 

2. De statuten van de stichting zijn daarna niet gewijzigd. 
3. De stichting kent een uitgebreid huishoudelijk reglement. 
4. Ingevolge het bepaalde in artikel 17 van de statuten van de stichting heeft de 

Raad van Vertegenwoordigers besloten tot wijziging van de statuten met 
inachtneming van de in de statuten van de stichting daartoe vermelde termijn, 
welk ondertekend en gedagtekend besluit in kopie aan deze akte is gehecht. Het 
hiervoor vermelde besluit is daarnaast aangevuld met een bestuursbesluit in de 
zin van artikel 12 lid 2 van de statuten van de stichting, welk besluit eveneens in 
kopie aan deze akte is gehecht. 

De comparante, handelend als gemeld, verklaart de statuten gewijzigd  
vast te stellen als volgt. 
DEFINITIES 
Artikel 1 
Afgeleide bevoegdheid:  bevoegdhe(i)d(en) van een commissie om te mogen 

handelen binnen de schriftelijke bevoegdheden welke een 
orgaan van de stichting zelf heeft en alszodanig kan 
delegeren. 

Dagelijks bestuur:    voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur 
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van de stichting. 
Deelnemende organisaties: organisaties welke voldoen aan de eisen vermeld in 

artikel 8.1 van de statuten van de stichting. 
Kandidaat:    een organisatie welke solliciteert om door middel van 

afgevaardigden of vertegenwoordigers toegelaten te 
worden tot een orgaan of de Raad van Vertegenwoordigers 
van de stichting. 

Kwaliteitseis(en):   voorwaarden waaronder een vertegenwoordiger van een 
organisatie mag deelnemen in een orgaan van de stichting. 

Stichting:    Stichting Federatie Arya Samaj Nederland. 
FAS-NED:    Stichting Federatie Arya Samaj Nederland. 
Raad van Vertegenwoordigers: orgaan van de stichting, welke de bevoegdheden 

heeft als nader omschreven in de statuten van de 
onderhavige stichting. 

RvV:     Raad van Vertegenwoordigers. 
      Vertegenwoordiger/afgevaardigde: een bestuurder, lid of 

een krachtens een schriftelijk bestuursbesluit aangewezen 
persoon van een organisatie welke toegelaten is tot een 
orgaan van de stichting. 

NAAM, ZETEL, DUUR 
Artikel 2. 
1.  De statutaire naam van de stichting is: Stichting Federatie Arya Samaj 
      Nederland.  
 De stichting kan daarnaast tevens de afgekorte naam: FAS-NED hanteren. 
2. De in Hindi gehanteerde naam van de stichting is: Pratinidhi Arya Samaj 

Nederland. 
3.   De stichting is gevestigd te ’s-Gravenhage. 
4.   De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
DOEL 
Artikel 3. 
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-maatschappelijk 
(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. 
REALISATIE DOEL 
Artikel 4. 
Ter realisatie van haar doelstellingen kan FAS-NED alle wettige en geoorloofde 
middelen aanwenden die het doel bevorderen. 
GELDMIDDELEN EN VERMOGEN 
Artikel 5. 
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:  
1. subsidies, giften en donaties; 
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2. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
3. alle andere op wettige wijze verkregen baten; 
4. verplichte jaarlijkse bijdragen van de aangesloten organisaties. 
De stichting kan alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair) 
nalatenschappen, legaten of erfstellingen aanvaarden. 
WERKGEBIED VAN DE STICHTING 
Artikel 6. 
1. Het werkgebied van FAS-NED is zowel nationaal als internationaal 

georiënteerd.  
2. Zij richt zich op organisaties en entiteiten welke hetzelfde doel nastreven. 
ORGANEN VAN DE STICHTING 
Artikel 7. 
De stichting kent geen leden.  
De stichting heeft de volgende organen in de zin van artikel 2: 293 Burgerlijk 
Wetboek en verder: 
a) Het Bestuur (artikel 9 en verder), respectievelijk het Dagelijks Bestuur (DB). 
b) Raad van Vertegenwoordigers (RvV). 
c) Commissies welke de Raad van Vertegenwoordigers of het bestuur ondersteunen 

bij de uitvoering van hun taak. Commissies hebben slechts de bevoegdheden 
binnen de taak die aan hen is opgedragen (dat wil zeggen afgeleide 
bevoegdheden, dus geen zelfstandige bevoegdheden). 

d) Raden, met een adviserende taak.  
STRUCTUUR VAN DE STICHTING 
Artikel 8.1 Eisen aan deelnemende organisaties  
Een deelnemende organisatie dient formeel aan de volgende eisen te voldoen: 
- het doel van de deelnemende organisatie ligt in het verlengde van het statutaire 

doel van FAS-NED; 
- een schriftelijke aanmelding onder overlegging van de volgende stukken: 
 statuten en huishoudelijk reglement; 
- uittreksel van de kamer van koophandel niet ouder dan zes maanden; 
- bestuursverslag en financiële jaarverslagen van de laatste drie jaren. 
- betaling van vooraf vastgestelde bijdragen. 
Deze eisen blijven voortdurend dat wil zeggen, ook na toelating tot de stichting, van 
kracht. De hierboven in dit artikel omschreven documenten mogen door de RvV, 
danwel een door de RvV aangewezen commissie, te allen tijde worden getoetst (al 
dan niet door inschakeling van (een) onafhankelijke deskundige(n)) op juistheid en 
volledigheid. 
Aan de RvV komt het exclusieve recht toe te bepalen in hoeverre een kandidaat 
voldoet aan de kwaliteitseisen voor deelname in een orgaan van de Stichting. 
Artikel 8.2 
Vertegenwoordigers van een deelnemende organisatie, welke organisatie voldoet aan 
de eisen vermeld in artikel 8.1, kunnen rechtsgeldig zitting hebben in een orgaan van 
de stichting indien zij cumulatief voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:  
-  ten tijde van hun deelname in een orgaan van de stichting nog steeds lid en of 

bestuurder  zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen. Indien zij geen lid 
of bestuurder zijn maar “aangewezen” zijn krachtens een schriftelijk besluit van 
de organisatie die zij vertegenwoordigen.  

- zij verliezen deze kwaliteit indien de organisatie die zij vertegenwoordigen een 
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schriftelijk besluit neemt waarbij zij ontslagen/geschorst (in de ruimste zin) 
worden; 

- zij niet geschorst, ontslagen of geroyeerd zijn door een schriftelijk besluit van 
       de RvV en/of het Bestuur van FAS-NED. 
Het niet voldoen aan de hiervoor omschreven kwaliteitseisen leidt automatisch tot 
het verlies van een functie in een orgaan van de stichting. 
Artikel 8.3 Vertegenwoordigers van deelnemende organisaties 
Iedere deelnemende organisatie kan uitsluitend één (1) vertegenwoordiger 
voordragen. Een vertegenwoordiger kan na aanwijzing door haar lidorganisatie tot de 
RvV toetreden casu quo door de RvV benoemd worden, zulks met inachtneming van 
de bepalingen in artikel 8.1 van de statuten van de  stichting. 
De benoeming geschiedt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, voor een 
periode van maximaal drie (3) jaar. 
Herbenoeming is mogelijk voor maximaal één (1) zittingsperiode. In de eerste helft 
van het even jaar, doch uiterlijk 1 juli vindt op een gecombineerde vergadering van 
het Bestuur en de RvV het aftreden van de zittende Raad en de benoeming van de 
nieuwe Raad plaats. 
Artikel 8.4 Disfunctioneren van vertegenwoordigers 
Indien de RvV besluit dat een vertegenwoordiger in de RvV niet naar behoren 
functioneert, kan de RvV bij meerderheidsbesluit -onder opgave van redenen –de 
vertegenwoordiger ontslaan, waarover de RvV de betrokken organisatie informeert 
met het gelijktijdig verzoek voor de resterende duur van de lopende drie jaarstermijn 
een nieuwe kandidaat voor te dragen. Op de eerstvolgende vergadering van de 
gecombineerde vergadering van het Bestuur en de RvV vindt de benoeming in de 
RvV van de nieuwe vertegenwoordiger van de deelnemende organisatie plaats.  
HET BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 9  Bestuur 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het bestuur oefent haar taken en 
bevoegdheden onafhankelijk uit. 
Artikel 9.1  Coöptatie stelsel. 
1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een oneven aantal van 

tenminste vijf en ten hoogste negen meerderjarige personen. 
 De bestuursleden worden -op een bindende voordracht van de RvV- gekozen uit 

de RvV op een algemene vergadering voor de duur van drie jaar en zijn voor 
maximaal één zittingsperiode herkiesbaar. Het bestuur kan zich in haar taak 
laten bijstaan door een kiescommissie. 

Bestuursverkiezing. 
2. Verkiezingen vinden plaats conform het Verkiezingsreglement welke onderdeel 

uitmaakt van het Huishoudelijk Reglement. Van deelname aan de verkiezingen 
zijn uitgesloten de bestuursleden die op grond van artikel 9.5 zijn ontslagen casu 
quo geschorst of geroyeerd alsmede leden van de RvV die op grond van artikel 
10.5 eveneens zijn ontslagen, geschorst of geroyeerd. 

 Tevens zijn uitgesloten van de verkiezingen kandidaat vertegenwoordigers die 
de Stichting naar het oordeel van het bestuur van de Stichting op enigerlei wijze 
schade hebben berokkend casu quo onrechtmatig jegens de Stichting hebben 
gehandeld. 

3.  Het bestuur wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 
handelende leden van het Dagelijks Bestuur. 
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4. Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal van minimaal 
vijf is gedaald, vormt het alsdan zittend bestuur een rechtsgeldig bestuur. In deze 
omstandigheid zijn de zittende leden verplicht de Raad in kennis te stellen van 
de ontstane vacature (s) binnen drie werkdagen na het ontstaan van de vacature. 
De RvV dient binnen een periode van zes weken na de kennisgeving als hiervoor 
omschreven in een bindende voordracht van personen in het bestuur te voorzien. 
Na kennisname van de bindende voordracht benoemt het bestuur binnen vijf 
werkdagen een of meerdere nieuwe bestuursleden. 

Niet verenigbare functies 
5. Deelname in het bestuur van de stichting is onverenigbaar met: 
 a. deelname in de RvV; 
 b. een functie in loondienst van de stichting. 
Artikel 9.2  Bevoegdheden van het bestuur. 
Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden: 
a. coördinatie van activiteiten ten uitvoering uitgezet bij diverse werkgroepen en 

commissies;  
b. het nemen van beleidsbeslissingen en conclusies als de opvatting van het 

bestuur; 
c. het instellen van commissies en werkgroepen/projectgroepen met een vaste dan 

wel een tijdelijke taakstelling, mede ter ondersteuning van de 
beleidsvoorbereiding;  

d. het (laten) vertegenwoordigen van FAS-NED bij externe en internationale 
organisaties;  

e. het (doen) uitgeven van periodieke publicaties; 
f. het jaarlijks vaststellen van de hoogte van de donaties/gelden. 
Artikel 9.3 Verantwoordelijkheden  en taken van het bestuur: 
Taken 
Het bestuur kent de volgende taken: 
1. initiatieven te nemen en randvoorwaarden te creëren om tot een goede 

werkomgeving voor commissies en werkgroepen te komen; 
2. het bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor 

vacatures (binnen werkgroepen, afvaardiging naar externe organisaties)  
aanmelden. 

Het bestuur heeft de taak het voorbereiden en vaststellen van voorstellen inzake: 
a. het te voeren beleid; 
b. de financiën, waaronder begroting en jaarrekening; 
c. het organiseren van vedische evenementen, zoals voorlichtingsavonden, 

conferenties etcetera; 
d. het verzorgen van effectieve communicatie binnen de organen van de stichting 

enerzijds en lidorganisatie anderzijds; 
e. het regelen van de taken en werkwijze van werkgroepen en commissies. 
Artikel 9.4 Verantwoording 
Het bestuur dient over het door haar gevoerde beleid verantwoording af te leggen aan 
de RvV. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks verslag uit van haar 
werkzaamheden; er is een vast agendapunt “behandeling financieel en sociaal 
jaarverslag bestuur” op de plenaire vergadering van het bestuur en RvV. 
Artikel 9.5 Defungeren van bestuurders / Einde bestuurslidmaatschap 
Een bestuurder defungeert : 
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1. indien een bestuurder vier opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig is 
geweest, zonder gegronde redenen, binnen een jaar, te rekenen vanaf de (laatste) 
benoeming; 

2. door zijn schriftelijke (kennisgeving van) bedanken (aftreden) aan het bestuur; 
3. door zijn overlijden; 
4. door zijn onder curatelestelling; 
5. door een uitspraak van de rechtbank jegens hem overeenkomstig artikel 298 

boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
6. in geval van ontslag, schorsing, royement en/of het niet voldoen aan de 

kwaliteitseisen als omschreven in artikel 8.2 van de onderhavige statuten; 
7. indien een bestuurder  zitting neemt in de RvV; 
Artikel 9.6 Dagelijks Bestuur (DB) 
1. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Bij deze 
functieverdeling behoren tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig te 
zijn. Deze functies zijn onderling niet verenigbaar in één persoon. 

2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse werkzaamheden van de 
stichting, bereidt deze voor en belegt de vergadering van het bestuur en draagt 
zorg voor de uitvoering van bestuursbesluiten. 

3. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als een lid van het dagelijks bestuur dit 
nodig acht voor de uitvoering van de bestuurstaken. 

Artikel 9.7 Bestuursvergaderingen. 
1. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per zittingsjaar, waarvan eenmaal 

tezamen met de RvV. Het bestuur brengt ieder jaar een financieel en sociaal 
jaarverslag uit van haar werkzaamheden; er is een vast agendapunt  
“behandeling jaarverslag bestuur” op de jaarlijkse plenaire vergadering van het 
bestuur en RVV. 

2. Bestuursvergadering worden belegd op initiatief van tenminste twee leden van 
het bestuur. 

3. Het dagelijks bestuur dient binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de 
gewenste vergadering te beleggen. Indien zij daaraan geen gevolg geeft, zijn 
verzoekers gerechtigd zelf een bestuursvergadering bijeen te roepen. 

4. De bestuursleden worden voor de vergadering schriftelijk door of namens het 
dagelijks bestuur opgeroepen uiterlijk zeven dagen voor de vergadering, waarbij 
de dag van de uitnodiging en van de vergadering niet meegerekend worden. In 
deze oproeping dienen de te behandelen onderwerpen te staan, de datum, het 
tijdstip en de plaats van vergadering alsmede, indien het betreft een statuten- of 
reglementswijziging, de letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging. 

5. De vergaderingen staan onder leiding van de voorzitter of een door hem/haar 
aangewezen plaatsvervanger. Bij ontstentenis van laatstgenoemde wordt de 
vergadering voorgezeten door een bestuurslid dat aangewezen wordt door de 
overige bestuursleden. 

6. Van het besprokene worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen 
gemaakt. Deze word op een volgende vergadering vastgesteld en gearresteerd 
door degenen, die in deze volgende vergadering als voorzitter en secretaris 
fungeren. 

7. Op elke vergadering geeft de penningmeester informatie over de kaspositie. 
Artikel 9.8 Besluitvorming binnen het bestuur 



7 

Over elk op de agenda geplaatst besluit wordt gestemd, waarbij het volgende geldt: 
1. elke bestuurder kan één stem uitbrengen; 
2. stemmen bij volmacht is niet mogelijk; 
3. stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk; 
4. ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht; 
5. met uitzondering van gewichtige besluiten worden beslissingen met gewone 

meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuursleden genomen; 
6. indien op een vergadering voor het nemen van een bepaalde beslissing over een 

onderwerp onvoldoende bestuursleden aanwezig zijn, wordt door het bestuur 
binnen twee weken hierna een nieuwe vergadering belegd, waarop het 
desbetreffende onderwerp geagendeerd is; 

7. Indien bij het nemen van een besluit de stemmen staken, wordt er opnieuw 
gestemd. Valt er alsdan nog steeds geen beslissing, dan wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. 

Artikel 9.9 Quorum vereiste 
1. Voor “bijzondere bestuursbesluiten” geldt een quorum vereiste, inhoudende dat 

zij slechts door het bestuur kunnen worden genomen bij aanwezigheid van 
minimaal twee/derde van het totaal aantal bestuursleden en wel met tenminste 
twee/derde meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 

2. Bijzondere bestuursbesluiten zijn: 
 a. schorsing, ontslag of royement van bestuursleden casu quo 

vertegenwoordigers van de RvV dan wel voordracht tot ontslag, royement 
of schorsing; 

 b. benoeming, schorsing of ontslag van personeelsleden en medewerkers; 
 c. vaststelling, wijziging of intrekking van huishoudelijke reglementen; 
 d. onderwerpen die als zodanig door de meerderheid van het bestuur 

gekwalificeerd worden; 
 e. ontbinding van de stichting. 
 f. wijziging van de statuten 
3. Herstemming over een onderwerp, ongeacht of deze reeds is aanvaard of 

verworpen, is mogelijk op voorstel van de voorzitter en twee bestuursleden.  
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN VERTEGENWOORDIGERS 
Artikel 10.1 Raad van Vertegenwoordigers 
De Raad van Vertegenwoordigers is een orgaan, welke gevormd wordt door 
vertegenwoordigers van deelnemende organisaties van FAS-NED, met dien 
verstande dat elke deelnemende organisatie één vertegenwoordiger aanwijst. De RvV 
kan maximaal evenveel vertegenwoordigers hebben als het aantal deelnemers aan 
FASNED bedraagt.  
Artikel 10.2 Taken en bevoegdheden/verantwoordelijkheden van de RvV 
Voor zover er activiteiten en handelingen zijn die niet vallen onder de bevoegdheden 
en taken van bestuurders vallen zij onder de taken en bevoegdheden van de RvV. 
De RvV: 
1. vervult een beleidsevaluerende en ondersteunende functie;   
2. draagt mede zorg voor een goed functioneren van de stichting; 
3. heeft een controlerende functie naar het bestuur van FAS-NED bij de uitvoering 

van haar taken en functioneren; 
4. heeft een adviserende taak. 
De RvV kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van FAS-NED van adviezen 
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voorzien. De RvV kan met betrekking tot bepaalde –in het Huishoudelijk Reglement 
genoemde- onderwerpen advies uitbrengen. 
Artikel 10.3 Organisatie Raad van Vertegenwoordigers.  
Het totaal van de toegelaten deelnemende organisaties vormen de Raad van 
Vertegenwoordigers. Uit deze Raad van Vertegenwoordigers worden de leden van 
het Bestuur gekozen.  
De Raad van Vertegenwoordigers kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris, 
alsmede een plaatsvervangend voorzitter en secretaris, zulks voor een periode van 
drie jaar. 
Elke deelnemende organisatie wijst een vertegenwoordiger aan voor deelname aan 
het bestuur van de stichting, en wijst voorts in verband met een functie in de RvV 
een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan, welke persoon ten tijde van de 
verkiezingen bekend moet zijn bij de kiescommissie. 
Een afgetreden bestuurder van de stichting kan op gemotiveerd verzoek van de 
deelnemende organisatie, waartoe hij behoort, deelnemen in de  RvV, op welk 
verzoek de RvV beslist na informatie te hebben ingewonnen van het bestuur. Indien 
het bestuurslid is afgetreden op grond van wangedrag en/of schadelijke handelingen 
jegens FASNED, kan deelname aan de  RvV niet mogelijk zijn. 
Artikel 10.4 Besluitvorming binnen de Raad van Vertegenwoordigers. 
Besluitvorming en stemming binnen de RvV vindt plaats op dezelfde wijze als 
omschreven in artikel 9.7 en 9.8 van de onderhavige statuten. 
Artikel 10.5 Einde deelname aan de Raad van Vertegenwoordigers: 
De deelname aan de RvV eindigt: 
- in geval van terugtrekking na goedkeuring door de RvV (zie 8.3);  
- door overlijden; 
- door onder curatelestelling; 
- door ontslag, schorsing of royement; 
- door het niet voldoen aan de kwaliteitseisen als omschreven in artikel 8.2 van de 

onderhavige statuten. 
Artikel 11 Boekjaar, financien, beleids- en werkplan, jaarverslag. 
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur ziet toe dat de gelden en de vermogenstoestand van de stichting 

zodanig geadministreerd en beheerd wordt, dat te allen tijde een volledig 
overzicht daarvan aanwezig is. 

3. Jaarlijks dient het bestuur een begroting in, bij de daarvoor in aanmerking 
komende instanties. 

4. Jaarlijks wordt de jaarrekening, handelend over het afgelopen boekjaar, namens 
het bestuur uitgebracht door de penningmeester. De jaarrekening dient voorzien 
te zijn van een verklaring van een registeraccountant of een accountant-
administratieconsulent. Het Bestuur kan besluiten bij het ontbreken van een 
accountantsverklaring een kascommissie in te stellen, ter controle van de 
jaarrekening. 

5. Jaarlijks wordt vóór een april van enig jaar een financieel en sociaal verslag aan 
het bestuur uitgebracht door de penningmeester casu quo secretaris over de in 
het afgelopen boekjaar verrichte werkzaamheden. 

6. De jaarrekening van de penningmeester en het verslag van de secretaris worden 
tezamen in het jaarverslag van de Stichting verwerkt. Het bestuur zorgt ervoor 
dat jaarlijks voor één juli het jaarverslag van de Stichting wordt gepresenteerd. 
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7. Het bestuur doet afschriften van het jaarverslag toekomen aan de bij de Stichting 
aangesloten organisaties en aan de instanties die hierom vragen. 

Artikel 12 Personeel, raden, commissies 
Het bestuur werft personeelsleden en medewerkers aan ten behoeve van 
Stichtingwerkzaamheden en benoemt raden en commissies waaronder eventueel een 
ballotagecommissie, kascommissie, Vedische Raad, Adviesraad Veda Prachar 
Mandel (VPM) en door haar noodzakelijk geachte werkgroepen.  
De nadere uitwerking met betrekking tot commissies, samenstelling, taken en 
bevoegdheden worden in het huishoudelijk reglement nader uitgewerkt. 
Artikel 13 Openbaarheid van vergaderingen 
1. Vergaderingen van het bestuur en de RvV zijn in principe openbaar voor leden 

van de aangesloten organisaties. 
2. Het bestuur kan met tenminste een twee/derde meerderheid van de aanwezige 

leden de desbetreffende vergadering besloten verklaren, indien het gevoelig 
geachte aangelegenheden betreft. 

Artikel 14 Huishoudelijk reglement 
Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast, welke te allen tijde door het 
bestuur gewijzigd of ingetrokken kan worden. Het Huishoudelijk Reglement mag 
niet in strijd zijn met de bepalingen van de Wet en de Statuten. 
Artikel 15 Statutenwijziging 
De bevoegdheid tot wijziging van de statuten en het doen opmaken van de daartoe 
vereiste notariële akte berust bij de RvV.   
Artikel 16 Ontbinding van de stichting 
1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting in een speciaal daartoe 

belegde vergadering. 
2. Vereffening bij ontbinding der stichting geschiedt door het bestuur, tenzij bij het 

besluit tot ontbinding een ander (anderen) aangewezen wordt (worden) tot 
vereffenaar(s). 

3. De bepalingen van deze statuten blijven gedurende de vereffening zoveel 
mogelijk van kracht. 

4. Het batig saldo na vereffening wordt door het bestuur bestemd voor een doel dat 
zoveel mogelijk in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting. 

5. Na de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de stichting 
gedurende tien jaren berusten onder de (rechts)personen, die daartoe door het 
bestuur worden aangewezen. 

WAARVAN AKTE, is verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van 
deze akte.  
De verschenen persoon is mij, notaris bekend. De identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparante/partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor 
gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte 
is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de 
inhoud van de akte, aan de hand van een conceptakte, te hebben kennisgenomen en 
met de inhoud in te stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen persoon en vervolgens door mij notaris. 
 


