
HUISHOUDELIJM REGLEMENT VAN DE STICHTING 
FEDERATE ARYA SAMAS MEDERLAND 

CONSIDERANS 

Dit Huishoudelijk Reglernent is gebaseerd op artikel t4  van de statuten van d e  
Stichting Federatie Arya Samaj Nederland/FAS-NED, welke artikel luidt: 
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 rijn met de bepalingen van de Wet en de Statuten. 

Artikel I NAAM, ZETEL, DUUR 

j. De statutaire naarn van de stichting is: Stichting Federatie Arya Samaj 
Nederland. De stichting kan daarnaast tevens de afgekarte naarn: FAS- 
NED hanteren. 

2. De in Hindi gehanteerde naarn van de stichting is: Pratinidhi Arya Samaj 
Nederland. 

3. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage. 
4. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 DOEL 

I. FAS-NED is een landelijk overkoepelende federatie, bestaande uit 
vertegenwoordigers van organisaties in Nederland die wetenschappelijke 
(Vedische) gedachten ten aanzien van mens, maatschappij en kosrnos 
aan hangen, bestuderen en uitdragen ter bevordering van het welzijn. 

2. Het bevorderen en co&dineren van de samenwerking tussen de bij FAS- 
NED aangesloten organisaties en het behartigen van sociaal- 
maatschappelijk (samajiek), licharnelijke (shaririek) en geestelijke 
(aatmiek) belangen van het individu en van de gemeenschap. 

3. Het optreden als belangenbehartiger en pleitbezorger tegenover de 
overheid en anclere instellingen. 

Artikel 3 DOELREALISATIE 

De stichting tracht Raar doel te bereiken door: 
I. te functioneren als koepelorganisatie en steunpunt in 

Ievensbeschouwelijke (Vedische) zin van de bij de Stichting aangesloten 
organisaties; 

2. het motiveren en activeren van de lid-organisaties en van haar leden tot 
maatschappelijke en sociale participatie en integratie met behoud van 
eigen identiteit; 

3. samenwerking met andere hindoe en levensbeschouwelijke organisaties 
die het algemeen belang nastreven; 



4. het zelfstandig en/of in samenwerking met andere organisaties, streven 
naar bei'nvloeding van het overheidsbeleid dat direct of indirect 
bevorderlijk kan zijn voor het doel van de stichting; 

5. het initieren, bevorderen en organiseren van regelmatig overleg en 
samenwerking tussen enerzijds de stichting en d e  bij haar aangesloten 
organisaties, anderzijds tussen ds aangesloten organisaties onderling en 
of de in Nederland op het terrein van het welzijn van de 
Hindoegemeenschap werkzame personen, werkeenheden, organisaties 
en overheden; 

6. het prediken en verspreiden van de Vpdische leer en het  bijbrengen van 
kennis over en inzicht in de Vedische levensbeschouwing; 

7. het in leven roepen van opleidings- en trainingsinstituten binnen het kader 
van de doelomschrijving; 

8. het organiseren van symposia, seminars, lezingen en andere (educatieve) 
bijeenkomsten en het verstrekken van informatie in welke vorm dan oak; 

9. het onturikkelen en u itvoeren van specifieke methoden, werkvormen en 
werkinhouden. Hieronder wordt onder andere verstaan: het bijbrengen van 
methodische vaardigheden in h e t  opbouwen en formuleren van 
denkbeelden, gedachtengangen, onderzoeksresultaten en dergelijke. 

70.het bevorderen van de geest van verdraagzaamheid en respect voor 
anderen, ongeacht hun huidskleur, godsdienst, ras, afiomst of geslacht; 

I I .bet geven van voorlichting in de ruimste zin des woords; 
12.het (doen) bestuderen, verzorgen, verspreiden, propageren, vertalen en 

uitgeuen van Vedische geschriften in de ruimste zin des woclrds; 
13.het onderzoeken en analyseren van de problematiek van de 

Hindoegerneenschap in Nederland en het onderzoeken en bestuderen van 
de noodtaak en mogelijkheden van het welzijnswerk ten behoeve van die 
doelgroep; 

14.om het doel goed te kunnen realiseren rnoet er eerr juist srverzichf zijn 
van: de statuten, huishoudelijk reglement, besturen, raden, commissies, 
medewerkers, leden en ter beschikking van de aangesloten organisaties 
staande ruimten. 

De stichtjng .zal alle wettig geoarloofde middelen aanwenden, die het doel 
kunnen helpen bevorderen. 

Geldmiddelen, ter verwezenlijking van het doel van de stichting zullen worden 
werkregen op de wijze als aangegeven in artikel 5 van de statuten. 
Van de aangesloten organisaties, wordt een verplichte jaarlijkse bijdrage 
gevraagd die voldaan dient te worden op uiterlijk 30 april van een kalenderjaar of 
zo mogelijk eerder. 
De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door het bestuur van de 

'stichting. 





Arti kel8 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Zie hiervoor artikel 9.5 van de statuten. 

Artikel9 SAMENSTELLING BESTUUR, ZITTINGSTERMIJN, WIJZE VAN 
VERKlEZlNG EN DE ONVERENIGBAARHEID VAN 
BESTUURSFUNCTIES 

De samenstelling, de wijze van verkiezing van het bestuur en de  
onverenigbaarheid van bestuursfuncties wordt geregeld in de statuten. Voor 
zover daar in de statuten niet in is voorzien, volgt hierbij een nadere regefing. 

1. ZITTINGSTERMIJN BESTUUR 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.q, lid 1 van deze statuten, worden 
de bestuursleden gekozen voor de duur van 3 jaar. 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar met dien verstande, dat 
niet meer dan twee (2) achtereenvorgende terrnijnen of zes jaar het 
bestuurslidmaatschap kan worden vervuld, behoudens bijzondere 
omstandigheden en na goedkeuring van de RvV. 

2. VERKlEZlNGSCOMMlSSlE 
Voor de verkiezing van het bestuur benoemt de RvV minimaal twee maanden 
v66r de geplande verkiezing een verkiezingscommissie, bestaande uit 3 
personen, waarvan d e  Raadsvoorzitter tevens als voorzitter optreedt en de 
andere Wee leden onafhankelijk zijn. Het verkiezingscomrnissie draagt zorg 
voor het goede verloop van de verkiezing. In dat verband schrijft zij de 
aangesloten organisaties minimaal een maand vb6r de geplande verkiezing 
aan met ket venoek om op basis van de geldende profielen kandidaten aan 
te wijzen. De comrnissie toetst of de kandidaten aan de profielen voldoen en 
neemt degenen die daarna voldoen op in de verkiezingslijst en neemt hierbij 
in acht of de kandidaten niet zijn geschorst, geroyeerd c.q. zijn uitgesloten 
voor deelname aan de verkiezing. 

3. STEMMINGPROCEDURE 
Tijdens een vergadering, waarvoor de verkiezing in de betreffende 
convocatie als agendapunt is vermeld, vindt de verkiezing plaats op basis 
van de verkiezingslijst. leder lid van de RvV behalve de Raadsvoorzitter, die 
niet deefneemt aan de stemming, dient 9 (negen) stemmen uit te brengen op 
verschillende kandidaten, zulks onder controle door het verkiezingscomit6. 
De 9 (negen) personen met de meeste stemmen zijn gekozen. lndien nodig 
vindt herstemming plaats tussen de twee of meer kandidaten, die het laatste 
gelijke aantal stemmen hebben behaald. In zaken waarin niet is voorzien 
beslist -indien zulks noodzakelijk blijkt om tot een geldige verkiezing te 
komen- het verkiezingscomit8. 



4. STEMGERECHTlGDEN 
Stemgerechtigden zijn alle aangesloten lidorganisaties die aan hun financiele 
verplichtingen hebben voldaan -al dan niet middels schriftelijke 
schuldigerkenning- en per saldo geen betalingsachierstand heb ben o f  
hebben gehad gedurende d e  voorafgaande zittingsperiode. 

5. DEFUNGEREN VAN HET STICHTINGBESTUUR 
Bij ernstig disfunctioneren van het Stichtingsbestuur, ten aanzien van de 
doelstellingen van de Stichting heeft de RvV het recht om het bestuur te 
ontbinden volgens de onderstaande procedure en voorwaarden: 

a. de RvV roept daartoe een speciaal geagendeerde vergadering 
bijeen; 

b. het ontbindingsbesluit moet bij schriftelijke stemming genomen zijn 
door tenminste een tweelderde meerderheid van de algehele RvV. 
Wordt deze meerderheid bij de eerste zitting niet gehaald, dan 
wordt binnen 14 dagen een tweede oproep tot vergadering met 
dezelfde agenda gedaan. Deze vergadering vindt plaats binnen 21 
dagen na de datum van eerste vergadering. Op deze vergadering 
kunnen besluiten genomen worden met een gewone meerderheid 
van de dan aanwezige leden. 

c. het ontbindingsbesluit dient een uitvoerige omschrijving te bevatten 
van het bedoelde disfunctioneren en ornkleed te zijn met grondige 
redenen en argumenten; 

d. terstond na ontbinding kiest de RvV een interim-bestuur. Het 
interim-bestuur is verplicht in alle raken de Raadsvoorzitter te 
betrekken en blijft in functie tot conform artikel 6 een definitief 
besiuur is gekoten. 

6. VERKlEZlNG NIEUW BESTUUR 
Binnen een termijn van ten hoogste res weken na het ontslag van het 
bestuur wordt op een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van de 
RvV een definitief bestuur gekoren. 

7. DAGELlJKS BESTUUR 
Eisen voor het dagelijks bestuur 

De voorzitter dient: 
a. kennis van, inzicht te hebben in en affiniteit te hebben met de 

iandelijke sociale en maatschappelijke problematiek in Ret 
algemeen en van de Hincloegemeenschap in het bijzonder; 

b. Gver gaede organisatorische kwaliteiten te beschikken ; 
c. vergaderingen zakelijk en doelmatig te kunnen leiden; 
d.  in staat zijn tot het leggen en onderhouden van cantacten met 

aangesloten en niet bij de Stichting aangesloten organisaties en 
voorts met de daarvoor in aanmerking komende overheden, 
groepen en personen van uiteenlopende aard; 



e. ook moet hij in staat worden geacht centacten op internationaal 
niveau te kunnen bewerkstelligen; 

f, zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit te kunnen drukken in 
primair de Nederlandse taal en secundair de Engelse taal; 

g. bereid en in staat te zijn, zich in zijn functie maximaal in te zetten 
h .  relaties te onderhouden met de besturen van d e  aangesloten 

lidorganisaties. 

2. De secretaris dient: 
a. kennis van, inzicht te hebben in en affiniteit te hebben met de 

landelijke sociale en maatschappelij ke problematiek in het 
algemeen en van de Hindoegemeenschap in het bijzonder; 

b. te beschikken over goede organisatorische kwaliteiten en tevens 
kennis en ervaring te hebben met administratieve procedures; 

c. in staat te zijn tot het leggen en onderhouden van contacten met 
aangesloten en niet aangesloten organisaties en met de daarvoor in 
aanmerking komende overheden, groepen en personen van 
uiteenlopende aard; 

d. in staat te zijn tot h e t  bewerkstellingen en onderhouden van 
contacten op internationaal niveau; 

e. zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit te kunnen drukken in 
de Nederlandse taal; 

f. bereid en in staat te zijn, zich in zijn functie rnaximaal in te zetten, 

De penningmeester dient: 
a. een goed begrip te hebben voor de aan de orde zijnde landelijke 

sociale en maatschappelijke problemen; 
b. een gedegen kennis en ervaring te hebben van financieel- 

administratieve of boekhoudkundige aard; 
c. zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit te kunnen drukken in 

de Nederlandse taal; 
d. in staat te zijn een beheersstructuur voor de middelen van de 

Stichting op te zetten en te onderhouden alsrnede, middelen te 
genereren middels fondswervingen enlof subsidies al dan niet 
ondersteund door een hiertoe ingestelde commissie. 

8. ALGEMEEN PROFIEL VAN KANDIDAAT BESTUURS- EN RAADSLEDEN: 
De bestuursleden worden statutair gekozen voor 3 jaar en dienen zich 
actief voor de stichting in te zetten. Ze zijn verantwoordelijk voor het mede 
ontwikkelen van FAS-NED activiteiten. 

Alaemeen profie1 van de kandidaat-bestuursleden en kandidaat- 
raadsvertegenwoordiaers. 
- Betrouwbaar en integer; 
- Goede sociale en cornmunicatieve vaardig heden; 
- Initiatiefrijk; 
- Bestuurlij ke vaardig heden. 



Alqemene eisen: 
De algemene eisen zijn gegroepeerd naar de aspecten kennisgebieden, 
motivatie, vaardigheden,-beoordelingsvermogen, mentaliteit en invloed. 
Per aspect wordt hieronder een aantal sgecifieke eisen gesfeld. 

Kennisae bie den: 
Van kandidaat-bestuursleden en kandidaat-raadsvertegenwoordigers 
wordt het volgende venrvacht: 
I. dat zij de grondbeginselen van de Arya Samaj kennen; 
2. dat zij kennis hebben van en inzicht hebben in het  Vedische 

gedachtegoed, normen en waarden; 
3. dat zij in staat zijn de Vedische uitgangspunten te vertaien naar 

concrete doelen en beleid. 
4. dat zij visie hebben op de doelen en mogelijkheden voor 

samenlevingsopbouw en dus in staat zijn op de zich voordoende 
maatschappelijke vraagstukken vanuit en Vedische invalshoek een 
antwoord te formuleren; 

5. dat zij actief en vanuit betrokkenheid vorm geven aan de realisering 
van de doelstellingen van de Stichting; 

6, dat zij kennis en ervaring hebben op het gebied van welzijnswerk in 
het algemeen; 

7. dat zij ervaring hebben met bestuurswerkzaamheden. 
8. dat zij beschikken over een HBOlacademisch werk- en denkniveau; 
9. dat zij in vrijwilligersland getoond hebben met positieve instelling zich 

goed te kunnen inzetten; 
10. dat zij vanwege de positionering als generalist basiskennis 

beschikken op het gebied van bijvoorbeeld recht, financien, Vdische 
filosofie zonder natuurlijk in elke materie specialist 'ce zijn. 

Mo tiva tie 
Van kandidaat-bestuursleden en kandidaat-raadsvertegenwoordigers 
wordt verwacht: 
f . dat zij gemotiveerd door Vedische betrokkenheid begaan is met het  

lot van de samenleving (gedret,enheid/missie); 
2. dat zij een positieve, Vedische levenshouding hebben; 
3. dat zij bereid tijn FAS-NED zowel binnen de Arya Samaj 

gemeenschap als bij externe organisaties te vertegenwoordigen. Bij 
de mogelijke vertegenwoordiging in diverse externe organisaties dient 
steeds de Vedische leer als referentiekader te worden gehanteerd; 

4. dat zij over voldoende tijd beschikken om met aandacht FAS-NED in 
diverse organisatie (zoals OHM en HRN (Hindoe Raad Nederland)) te 
kunnen vertegenwoordigen; 

5. Het belang van de Samaj dient te allen tijde boven het eigen belang 
te staan. 

Vaardiaheden; 
1. Een bestuurskandidaat dan we1 de kandidaat- 

raadsvertegenwoordiger moet in staat zijn om in goed overleg en in 
harmonie in een team samen te kunnen werken. 



2. €en bestuurskandidaat dan we1 kandidaat-raadsvertegenwoordiger 
dient te beschikken over goede mondelinge en schriftelijke 
communicatieve vaardig heden; 

3. €en bestuurskandidaat dan wel een kandidaat- 
raadsvertegenwoordiger dient in staat te zijn onderlinge 
meningsverschillen in harmonie uit te praten en te voorkomen dat 
rneningsverschillen in vijandschap uitmonden; 

4.  Een bestuurskandidaat dan we1 een kandidaat- 
raadsvertegenwoordiger moei vaardig zijn in het initigren en 
onderhouden van contacten met zowel de eigen achterban als andere 
levensbeschouwelijke groepen; 

5. Een bestuurskandidaat dan we1 een kandidaat- 
raadsvertegenwoordiger dient als vertegenwoordiger van de Arya 
Samaj een ieder met liefde, begrip en respect tegemoet te treden. De 
Vedische waarden dienen geyncorporeerd te zijn in de handelingen 
en gedragingen van de kandidaat. 

Beoordelincrsverrnoqen: 
Van kandidaat-bestuursleden en kandidaat-raadsvertegenwoordigers 
wordt het volgende vetwacht: 

I .  dat nij afwegingen kunnen maken om tot een goed oordeel te komen. 
Hij of zij moet zelfstandig alternatieven kunnen toetsen aan de 
Vedische uitgangspunten (normen en waarden). 

2. dat zij goed kunnen analyseren (hoofd- en bijzaken onderscheiden) en 
in staat zijn om een beknopt overzicht te geven van een ingewikkeld 
bestuursprobleem. 

3. De kandidaat beschi kt over overtuigingskracht; 
4. De kandidaat bezit een goed gevoel voor verhoudingen. 

Mentaliteit 
Van een bestuurskandidaat dan we1 een kandidaat- 
raadsvertegenwoordiger wordt gevraagd een stabiele en evenwichtige 
uitstraling, moed, zelfbeheeising in het debat, goed kunnen luisteren, 
kritiek posifief kunnen waarderen, overtuigingskracht, 
aanspreekbaarheid, openheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Een 
mentaliteit die deze eigenschappen zo veel mogelijk tot uitdrukking laat 
komen, is daarom onontbeerlijk. 

Invloed 
Een bestuurskandidaat dan we1 een kandidaat-raadsvertegenwoordiger 
moet als vertegenwoordiger van 
FAS-NED bij externe organisatie in staat zijn (bestaand) beleid te sturen, 
of om te buigen vanuit de vedische uitgangspunten. 

Profielschets specifieke functies 

Mandidaat-voorzi tter: 
De voorzitter moet in ruime mate beschikken over de kwalificaties die 
voor een kandidaat-bestuurslid hiervoor al zijn beschreven. Naast de 



algemene profielschets dient een kandidaat-voorzitter ook te voldoen 
aan een aantal specifieke eisen. De kandidaat-bestuursvoorzitter: 

dient een visie te kunnen ontwikkelen over d e  manier waarop de 
Vedische leer in Nederland kart warden uitgedragen; 
beschikt over goede organisatorische kwaliteifen; 
is in staat vergaderingen zakelijk en doelmatig te leiden; 
is in staat tot het leggen en onderhouden van contacten met de eigen 
doelgroep, instellingenlinstituties, groepen en personen van 
uiteenlopende aard; 
heeft strategisch inzicht en onafhan kelij k den kvermogen; 
is samenwerkingsgericht en is in staat en hecht team te creeren; 
heeR enraring met Ret besturen van een federatie met (actieve) 
vrijwilligers: 
heeft goede comm unicatieve vaardigheden (intern en extern) zowel 
mondeling als schriftelijk; 
is in staat de ambassadeursrol van FAS-NED goed uit te dragen; 
is in staat om de coardinerende functie binnen het team goed te 
vervullen; 
is bereid tich maximaal in te zetten om de toekomst van FAS-NED te 
waarborgen. 

Kandidaat-secretaris: 
Naast de algemene profielschets dent een kandidaat-secretaris ook te 
voldoen aan enkele specifieke eisen. De kandidaat-secretaris: 
- heeft kennis van en maring met administratieve procedures; 
- is in staat zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. 
- is in staat een visie te ontwikkelen over de manier waarop de 

bewustwording van cle eigen identiteit bevorderd kan worden; 
- is in staat de belangen van de FAS-NED bij externe organisatie te 

behartigen; 
- beschikt over voldoende taalvaardigheid om verslagenlnotulen te 

kunnen ma ken. 

Kandldaat-pemni~~gmeester: 
Naast de algemene profielschets dient een kandidaat-penningmeester 
ook te voldoen aan enkele specifieke eisen. De kandidaat- 
penningmeester: 
- heeft een gedegen kennis van en ervaring in kwesties van financien 

en financieel-admin istratie en -procedures; 
- is in staat een financieel jaarverslag op te stellen; 
- is in staat tot het leggen en onderhouden van contacten met d e  eigen 

doelgroep, instellingenlinstituties, groepen en personen van 
uiteenlopende aard; 

- is in staat zowel mondeling als schriftelijk goed te kunnen uitdrukken, 
zowel intern als extern; 

- is in staat een beheersstructuur voor de rniddelen van de federatie te 
onderhouden en mede te generen. 



a. Vertegenwoordiging in en buiten rechte 
De Stichting wordf in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee 
gezamenlijk Randelende leden van het dagelijks bestuur, gevormd door de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
b. Vertegenwoordigende lichamen 
De Stichting kan zich doen vertegenwoordigen in besturen en andere 
organen. H e t  bestuur is bevoegd d e  afgevaardigden aan te wijren enlof te 
benoemen. Deze afvaardigingen geschieden door middel van 
benoemingsbesluiten. Van deze besluiten wordt schriftelijke rnededeling 
gedaan aan de RvV. Het bestuur kan de afgevaardigde ter verantwoording 
roepen en hem eventueel ontheffen uit zijn functie als afgevaardigde, al dan 
niet in samenspraak met de RvV. 

ArtTkellI VERGADEWSNGEN 

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR 
Voor de wijze waarop het  bestuur bij elkaar komt en vergadert wordt 
verwezen naar de statuten. 

7 .  VERGADERINGEN VAN DE R W  
a. De RvV vergadert tenrninste 4 maal per jaar; 
b. Verder vergadert de RvV wanneer tenminste ... 

Raadsvertegenwoordigers daartoe een initiatief ondernemen en 
daarvan een schriftelijke kennisgeving met redenen ornkleed aan 
de voorzi'tter of de secretaris van de RvV dsen; 

c. raadsvergadering dienen goed te worden voorbereid. De 
vergaderingen dienen zakelij k en doelmatig te zijn. In verband 
hiermede moeten ter zake de te behandelen onderwerpen aan de 
leden van de RvV ter voorbereiding worden toegezonden; 

d. op verzoek van het bestuur komt de RvV tenminste eenmaal per 
jaar bij elkaar ter vaststelling de door haar (= het bestuur) 
samengestelde jaarbegroting. Uiteraard dient deze begroting van te 
voren in het bezit van de Ieden van de RvV te worden gesteld. De 
RvV heeft het recht van interpellatie en amendement; 

e. de Raadsvertegenwoordigers worden voor de vergadering 
schriftelijk opgeroepen, tenminste twee weken voor de 
vergaderdatum. De dag van dagtekening van de uitnodiging en de 
dag van de vergadering worden daarbij niet meegerekend; 

f. van het besprokene worden door de secretaris van de RvV of diens 
plaatsvervanger notulen gemaakt. 

2. OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN 
De vergaderingen van het bestuur en de RvV zijn in principe openbaar, zoals 
geregeld in artikel q3 lid I van de statuten. 



Bij dere openbare vergaderingen kunnen de  aanwezigen over een of meer 
onderwerpen inspreken. Dit dient tenminste een week voor aanvang van de 
vergadering ter kennis van de secretaris te worden gesteld. 
De inspreektijd is beperkt tot hooguit vijf (5) minuten en de inspreektekst 
dient te worden ingeleverd bij de secretaris. 

3. FUNCTIONARISSEN DIE BEVOEGD ZlJN OM VERGADERINGEN VAN 
HE7 BESTUUR BIJ TE WONEN 
De Raadsvoorzitter en de  leden van raden en commissies zijn bevoegd 
om bestuursvergaderingen bij te wonen, tenzij het bestuur deze 
vergaderingen besloten heeft verklaard. 

Artikell2 BESLUITVORMING 

De besluitvorming in het bestuur geschiedt op de wijze als omschreven in artikel 
9.8 en 9.9 van de statuten. 

De besluitvorming in de Raad geschiedt als op de wijze als omschreven in artikel 
10.4 van de statuten.. 

Artikel 13 GEWlCHTlGE ZAKEN EN BESLUITEN 

De besluitvorming in zowel het bestuur als in de RvV met betrekking tot 
gewichtige zaken en besluiten verloopt in alle gevallen zoals in artikel 9.8,9.9 en 
10.4 van de statuten is beschreven 

ArtikeB 14 BEVOEGDHEDEN MAN DE W A D  VAN VERTEGENWOORDIGEWS 

De bevoegdheden van de Raad van Vertegenwoordigers zijn ornschreven in 
artikel 10.1 en 10.2 van de statuten. 

Arfikell5 BOEKJMW, FIMANCIEN, BELEIDS- EN WEWKPLAN, 
JAARVEWSLAG 

Boekjaar, FinanciGn Beleid- en werkpfan alsrnede Jaarverslag van de 
Stichtingen worden geregeld in artikel 11 van de statuten. 

VERZEKERING VAN DE BEZITTINGEN VAN DE STlCHTlNG EN 
ARCHIVERING BELANGRIJKE BESCHEIDEN 

a. Verzekeringen 
Het  bestuur draagt er zorg voor dat de bezittingen van de Stichting 
worden vertekerd tegen brand, diefstal, vernieling, enzovoorts. Tevens 
verzekert ket bestuur de Stichting tegen de risico's van wettelijke 
aansprakelijkheid. 
b. Archivering 
Alle jaarverslagen en andere bescheiden, zoals kwitanties, 
briefwisselingen, notulen van vergaderingen en dergelijke worden 
minimaal tien jaar in het archief van de Stichting bewaard. 



2. KASCOMMlSSlE 
Conform het bepaalde in artikel 11 lid 4 dient de jaarrekening voorzien te zijn 
van een verklaring van een registeraccountant of een accountant- 
administratieconsulent. 
Indien deze verklaring ontbreekt zal het bestuur een kascommissie 
benoemen die uit ten rninste drie leden zal bestaan die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt verslag van haar bevindingen uit. 
De leden van de kascommissie dienen over voldoende financigfe kennis te 
beschikken. 

3. HET TEN LASTE VAN DE STlCHTlNG BRENGEN VAN FlNANClELE 
VERPLlCHTlNGEN 
Alle ten laste van de Stichting te brengen en/of gebrachte financiele 
verplichtingen c.q. uitgaven, dienen te berusten op bestuursbesluiten, met 
uitzondering van verplichtingen c.q. uitgaven tot maximaal € 1000,-.Aile 
uitgaven dienen voorzien te zijn van de handtekening van de daartoe 
bevoegde functionaris op originele daartoe ten grondslag liggende 
bescheiden. 

Artlkei f 8 PERSONEEL, RADEN EN COMMlSSlES 

Het bestuur werft in beginsel geen personeelsleden en medewerkers aan, 
doch benoemt ten aanzien van de Stichtingswerkzaamheden en benoemt 
raden en cornmissies en maakt indien nodig gebruik van externe 
deskundigen. 
lndien in bijzondere omsiandigheaen spiake is van aanilame van 
personeelsleden, geldt het onderstaande. 

0. PERSONEEL 
. Het recht van benoernen, schorsen en ontslaan van 

personeelsleden en overige medewerkers berust uitsluitend bij Ret 
bestuur. 

a. Personeelsleden en anders medewerkers dienen belangrijke zaken 
schriftelijk aanhangig te maken bij het bestuur, indien daarover bij 
bestuursbesluit beslist moet worden. Het bestuur dient binnen drie 
weken schriftelijk te reageren og dit schrijven. 

b. Het bestuur kan personeelsleden en andere medewerkers 
uitnodigen tot he t  deelnemen aan een vergadering of een verzoek 
daartoe van henzelf honoreren, zulks ter verkrijgen van meer 
informatie. 

c. Personeelsreglementen, arbeidsvoorwaarden en andere 
dienstaanwijringen worden vastgesteld , gewijzigd of ingetrokken 
door het Stichtingbesiuur en ter kennis gesteld van de RvV, 



1 .  RADEN EN COMMlSSlES 
Ter realisering van de doelstellingen van d e  Stichting kan het bestuur raden 
en commissies benoemen. Deze kunnen permanent en adhoc zijn. 

BELANGRIJKE RADEN EN COMMISSIES VAN DE ST/CHTING EN HUN 
WERKZAAMHEDEN 

a. DE ADVIESRAAD 
Deze Adviesraad brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit op elk 
gebied aan Ret bestuur, de RvV en voorts aan iedere instantie binnen de 
structuur van de Stichting. Voorts ziet de adviesraad erop toe, da t  het bestuur 
d e  doelstellingen van de Stichting op een zo breed mogelijke terrein 
realiseert en adviseert haar ter zake door gedegen adviezen. 
Adviezen kunnen niet zondermeer terzijde worden geschoven, doch 
uitsluitend schriftelijk en met redenen omkleed binnen een maand na 
dagtekening van het schriftelijk uitgebracht advies. 

I3e adviesraad bestaat uit 3 A 5 leden en bij de verkiezing van het bestuur zal de 
RvV opnieuw bekijken of de zittingstermijn kan worden verlengd en voorts of 
deze al dan niet gewijzigd of aangevuld dient te worden. 

b. KASCOMMISSIE 
Zie hiervoor art. 15 lid 2. 

c. DE PRIESTERRAAD 
Deze raad bestaat uit priesterslpandits van alle bij de stichting aangesloten 
organisaties en staat onder leiding van een door he t  bestuur te benoemen 
voorzitter. De priesterraad bekrachtigd de richtlijnen, op grond waarvan een 
eenduidige handel- en werkwijze kan worden bereikt bij de prediking van de 
Vedische leer. 

d. DE VEDA PRACHAR MANDALNPM 
Uit de priesterraad van de Stichting wordt de Veda Prachar Mandal (de Veda 
Predikersraad), afgekort VPM, gevormd. In haar werkzaamheden is de VPM 
zelfstandig, doch is verantwoording schuldig aan het  bestuur van de 
Stichting. 
Bij de vorminglsamenstelling, wordt ervan uitgegaan, dat elk van de bij de 
stichting aangesloten organisatie tenminste een afvaardiging stuurt in de 
VPM. 
Bij voorkeur moet de betrokken afgevaardigde het ambt van pandivpriester 
uitoefenen, doch ook zij die over een gedegen kennis van de Vedische leer 
beschikken kunnen tot de VPM worden toegelaten. 

1. TAKEN VEDA PRACHAR MANDAL 
De taken van de Veda Prachar Mandal liggen op het terrein van: 

- de prediking, verspreiding en bevordering van de Vedische leer; 
- deskundigheidsbevordering voor d e  uitoefening van het pandit- 

Ipriesterambt, waaronder scholing en opleiding; 



- het opstellen van richtlijnen, op grond waarvan een eenduidige 
handel- en werkwijze kan warden bereikt bij de prediking van de 
Vedische leer; en 

- het opstellen van een handvest, waarin de uitoefening van het 
pandit-/priesterambt en de gedragscode wordt geregeld. 

2. BEKRACHTIGING RICHTLIJNEN EN HAMDVEST 
De bekrachtiging van de richtlijnen en van het handvest voor de uitoefening 
van het pandit-lpriesterambt geschiedt door de priesterraad van de stichting 
als bedoeld onder lid c. van dit artikel. 

3. DAGELIJKS BESTUUR 
Uit haar midden kiest de VPM een dagelijks bestuur, bestaande uit tenminste 
3 leden, waaronder een voorzitter, diens piaatsvervanger en een secretaris. 
De voorzitter van de priesterraad, kan tevens als voorzitter van VPM 
fungeren. 

4. VERTEGENWOORDIGING 
Vertegenwoordiging in externe gelegenheden kunnen slechts betrekking 
hebben op zaken betreffende de prediking, verspreiding en bevordering van 
de Vedische leer. In alle overige zaken dient vooraf het bestuur van de 
Stichting te worden geraadpleegd. 

e. VEDISCHE RAAD 
Deze RvV houdt zich bezig met de bestudering en methodische verspreiding 
van de Vedische leer en bestaat uit deskundigen op dat gebied. Zij genieten 
op zaken betrsfr'ende de Vedische leer het  hoogste gezag. 

f. DE REDACTIERAAD 
De redactieraad is belast met de uitgifte van periodieken, waaronder een 
voorlichtingsblad voor de Stichting en voorts de uitgifte van artikelen, 
cornmentaren e.d. ter verbreiding van de visie van de Vedische 
levensbeschouwing. 

Artikell7 OVERDRACHT VAN RELEVANTE BESCHEIDEN EN ZAKEN 

ledere functionaris is verplicht op eerste vordering van het bestuur alle onder 
diens berusting bevindende relevante bescheiden en voorts gelden, waarden of 
goederen van de Stichting tegen ontvangstbewijs af  te geven. 
Dit kan onder andere het geval zijn bij het aftreden enlof ontslag van de 
betrokken functionaris. 
Bij weigering of nalatigheid in de afgifte is het bestuur gerechtigd zich met alle 
wettige middelen in het berit van genoemde bescheiden en zaken te stellen of te 
doen stellen. 
Alle kosten en schaden uit de weigering of nalatigheid voortvloeiende zullen in 
zodanig gevat ten laste komen van deze functionaris. 



Onder functionaris wordt in dit artikel verstaan &Bn van d e  leden van het bestuur, 
raadsvertegenwoordigers en voorts B e n  van de leden van de raden en 
cornmissies van de Stichting. 

Artikel18 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AANGESLOTEN ORGANISATIES 

1. RECHTEN 
a. De aangesloten organisaties hebben het recht om 

vertegenwoordigers (mits van onbeschreven gedrag) af te 
vaardigen in de raad; 

b. zij hebben het recht op arbitrage van FAS-NED bij onderlinge 
conflicten of die met zusterorganisaties; 

c. zij hebben het recht om zich te laten bijstaan door FAS-NED; 
d. zij hebben het recht om bij FAS-NED te informeren, naar de  

activiteiten van zusterorganisaties. 
e. Zij hebben het recht op inzage in de financiele jaarverslagen van de 

Stichting 
f. Zij hebben desgevraagd recht op inzage in een beleidsplan van het 

bestuur 

2. PLICWTEN 
f. De aangesloten organisaties hebben de plicht hun jaarlijkse 

bijdrage te voldoen; 
g. zij dienen minstens in hun Huishoudelijke Reglement en h u n  

jaarverslag melding te maken van hun lidrnaatschap van FAS-NED; 
h. zij dienen de activiteiten van de FAS-NED loyaal te ondersteunen 

en nimmer te ondergraven; 
i. bij het aantrekken van buitenlandse deskundigen, dient de 

coijrdinatie van diens werkraarnheden plaats te vinden via FAS- 
NED in overleg met betrokken organisaties. 

Dit reglement is aldus op 19 mei 2006 aangenomen, door een speciaal daartoe 
opgeroepen vergadering en treedt terstond in werking. 

Het bestuur: Drs. A.B. Tewarie, voorzitter 
Drs. J. U. D. Sewrajsing-Oemrawsingh, secretaris 
H.E. Natoewal, penningmeester 
Ir. A. Ramjanam, lid 
Pt. W.Gauri, lid 

Namens de RvV 



Bijlage j, behorende bij Huishoudelijke Reglement van d e  Federatie Arya Samaj 
Nederland (FAS-NED) (aangesloten organisaties) 

Namen organisatie Adres en woonplaats 

1 Arya Samaj Nederland Regentesselaan 3S 2 7 3 
2562 CZ Den Haag 

2. Arya Sabha Rotterdam Slaghekstraat 95 
3074 15 Rotterdam 

3. Arya Samaj Utrecht Pauwenkamp 160 
3607 GL Maarssen 

4. Arya Samaj Eindhoven Grassavana 8 
5658 EV Eindhoven 

5. Arya Samaj Enschede Baurichter 22 
7512 HA Enschede 

6. Arya Samaj Zoetermeer Radijsa kker 58 
2723 TM Zoetermeer 

7,. KrienwantoWieshwemAryem(KWA) Ortier101 
1060 NL Amsterdam 

Beukelsedijk 671A 
3021 AD Rotterdam 

8. Prebhakar Arya Samaj 

9. Shri Deva Rishi Veda Mata Ma Putsebocht 1631A 
3073 HH Rotterdam 

10. Saraswatie Vaidik Bharma Roseveltweg 270 
6707 GT Wageningen 

7 I. Vaidik Samaj Nijmegen 

12. Vaidik Jotie Sang hatan Spanjaardstraat 691A 
3025 TK Rotterdam 

13. Vaidik Sabha Nieuwegein De Milan Viscontilaan 50 
3453 TB Utrecht 

14. VAS Amsterdam Postbus 23492 
1000 DZ Amsterdam 

15. Vadik Savita Sansthan Watergeusstraat 33/B 
3025 HH Rotterdam 


