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1. Doelstelling van de stichting
Stichting Pratinidhi Arya Sabha Nederland (PRASNE) is opgericht bij notariële akte d.d.
15 januari 2007 te Rotterdam. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en stelt
zich tot doel:
1. Het bevorderen van dialogen tussen religieuze, levensbeschouwelijke en
maatschappelijke
organisaties
van
niet
Arya
Samaj
op
lokaal,
regionaal/provinciaal en landelijk niveau;
2. Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en
spirituele vraagstukken die vooral bestaan in algemene zin in de Hindoestaanse
gemeenschap in Nederland zoals bijvoorbeeld relatie vraagstukken,
generatievraagstukken in gezinnen en individuen, en vraagstukken op het
gebied van zin en van zingeving etc.
3. Het verzorgen en (doen) uitgeven van schriftelijke en digitale periodieken,
publicaties,
artikelen
en
boeken
met
de
bedoeling
om
educatief/informatief/spiritueel een bijdrage aan het voorstaande te bevinden;
4. Het behartigen van lichamelijke belangen (shaririek), geestelijke belangen
ātmiek en sociaal-maatschappelijke belangen (samadjiek) van het individu en
van de gemeenschap;
5. Het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen de organisaties
die bij de stichting zijn aangesloten (de deelnemers van de stichting);
6. Het optreden als belangenbehartiger van belangen en al pleitbezorger ten
opzichte van de overheid en ander instanties, instellingen en organisaties;
7. Het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien
en voor zover dat voor de stichting zinvol kan zijn. Een en ander in de meest
ruime zin, en ook alles wat – in de meest ruime zin - met het vorenstaande
verband houdt/het vorenstaande kan bevorderen.

2. De operationele doelstellingen
1. Het adviseren en begeleiden van haar lid-organisaties;
2. Deskundigheidsbevordering van de plaatselijke besturen, pandits en
vrijwilligers;
3. Stimuleren van plaatselijke samenwerking tussen Arya Samaj organisaties en
niet Arya Samaj organisaties;
4. Vedische literatuur ontwikkeling in het Nederlands voor jongeren en
Nederlandstaligen;
5. Ontwikkelen en uitgeven van communicatie middelen zoals een kwartaalblad;
6. Optreden als belangen behartiger bij zowel de lokale als nationale overheid;
7. PRASNE wil in samenwerking met Arya Samaj en niet Arya Samaj organisaties
maatschappelijke problemen aanpakken voor ouderen, jongeren en ouders;
8. Verder blijven de statutaire doelen onverwijld van kracht.

3. Belangrijke feiten
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Aan het eind van elk
boekjaar orden de boeken afgesloten. Het bestuur stelt vervolgens een jaarrekening
op in overeenstemming met de daarvoor gestelde wettelijke en overige eisen. De kas
commissie van de stichting beoordeelt de jaarstukken en brengt op grond van haar
bevindingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. De jaarstukken worden,
behoudens bijzondere omstandigheden, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar door het bestuur vastgesteld.
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4. Personalia
Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
2e Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

:
:
:
:
:
:
:
:

Leden Raad van vertegenwoordigers
Voorzitter beleid
: Inder Mataw
Secretaris beleid
: Bhasker Rewti
Lid
: S. Jagai
Lid
: B. Gena
Lid
: S. Grayson
Lid
: D. Rasiawan
Lid
: Koenti Bhaggoe

Wim Jaipal
Mani Mataw
Soerindre Sital
Radjinder Gena
Radjinder Ganpat
Harry Biseswar
S. Dulam
Muneesh Malgie

5. Kascommissie
De kascommissie is belast met het financieel toezicht van de stichting. De commissie
kan zowel tussentijds als per jaareinde inzage krijgen in de administratie en heeft
toegang tot alle boeken en bescheiden van de stichting. Tenminste jaarlijks onderzoekt
de kascommissie de opgestelde jaarrekening. De werkzaamheden en bevindingen
evenals het daarop gebaseerde oordeel van de commissie wordt weergegeven in een
bij het jaarverslag op te nemen verklaring. Een goedkeurend oordeel strekt de
penningmeester tot decharge voor zijn financiële beheer over het desbetreffende
boekjaar.
De kascommissie wordt benoemd door het bestuur.

6. Verslag van het bestuur
Brainstormsessie in A’dam Osdorp
Deze dag leverde heel wat punten op t.a.v. activiteiten en zaken waar PRASNE zich
mee kon bezighouden. Hindoe- basisonderwijs tot en met het exploiteren van
bejaardenhuizen. Alle opgenoemde zaken werden onder de juiste noemers geplaatst
op basis van prioriteiten. Toen al werd door velen opgemerkt dat de activiteiten veel
te ambitieus en te hoog waren. Vaidiek Raad Nederland (VRN) oprichten werd ook als
essentie gezien.

Oprichten VRN

Op veel fronten werd er hard gewerkt om de VRN gestalte te geven. Shastrie had ook
een logo ontworpen. Naarmate er hard gewerkt werd, werd er ook naar competente
belangstellenden gezocht voor allerlei bestuurlijke functies. Iedereen kamde zijn kring
af op zoek naar mankracht. Helaas moest PRASNE een punt zetten achter de oprichting
van dit orgaan omdat er geen kandidaten waren.

Beleidsplan 2020 – 2025

Omdat het beleidsplan al behoorlijk verouderd was en inhoudelijk heel wat zaken er
niet in thuis hoorden, verzocht PRASNE dhr. Radjin Gena om dat beleidsplan kritisch
onder de loep te nemen. Ook de zaken die tijdens de brainstormsessie genoemd
waren, werden op haalbaarheid getoetst. Radjin is naast zijn drukke baan als docent
er naarstig mee bezig. De inschatting is dat zo tegen het einde van het jaar dit
document gereed zal zijn.
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Samenwerking PRASNE en Arya Dewaker Suriname
Bhasker heeft dit tijdens zijn verblijf in Sur. aan Arya Dewaker voorgesteld en
besproken.
De samenwerking behelst 3 gebieden:
• Uitwisseling en samenwerking van pandits en pandita’s.
• Samenwerking op het gebied van literatuur.
• Elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en kwaadwilligen die
de Vaidiek Dharma verkeerd interpreteren.

Opening Asazo

PRASNE werd bij de opening van het religieuze centrum officieel vertegenwoordigd
door pandit Jaipal die ook een spreekbeurt kreeg in de hoedanigheid van voorzitter
van PRASNE. Op andere openingsdagen werd PRASNE vertegenwoordigd door
Dhiradj, Radjinder en vele anderen.

Samenwerking PRASNE – WZH
We hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met WZH. Het algehele
religieuze werk valt onder de verantwoordelijkheid van PRASNE. De hoogtijdagen zoals
Holi Phagwa en Divali wordt deels door PRASNE bekostigd ten behoeve van onze
ouderen en wij participeren mee met WZH op deze feestdagen.

Samenwerking PRASNE – Fasned

Ondanks dat PRASNE en FASNED in 2016 een samenwerkingsovereenkomst hebben
ondertekend is er van samenwerking geen sprake meer. Een van de uitgangspunten
van de samenwerking was dat we geen onderscheid zouden maken betreffende de lid
organisaties. Zeer jammer dat FASNED keer op keer praat over: ”De bij FASNED
aangesloten lid organisaties”. Ook is het moeilijk te verkroppen dat FASNED als
uitgangspunt hanteert: “Dat wat de verworvenheden van de Arya Samaj (FASNED)
betreft, dat PRASNE daarin niet mag delen”. Concreet betekent dit dat PRASNE nooit
bij Sarvedeshik Arya Pratinidhi Sabha ingeschreven zal worden en ook dat PRASNE
nooit bij de Hindoeraad zal kunnen participeren.

Samenwerking PRASNE en IBCC

PRASNE heeft vaker deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door IBBC in Rijswijk.
Besprekingen zijn gaande om de samenwerking diepgaander te maken. Bhai Arun
Bridjmohan heeft voorgesteld dat PRASNE in het religieuze gedeelte Hawan-diensten
en lezingen 1 dag per week mag organiseren. Gesprekken zijn gaande en helaas door
corona en de lockdown is er momenteel onvoldoende boven water.

Vernieuwde Website

Al enkele jaren geleden is de gedachte op bestuurlijk niveau geopperd om de website
die aanvankelijk door Bhasker was gemaakt te vernieuwen. Velen zijn hiervoor
benaderd, maar niemand die het oppakte. Na wat cursussen op eigen kosten en
studies is Bhasker wederom aan de slag gegaan met zijn neef Prekash Rewti. Het
resultaat ziet er keurig uit, foto’s van bestuurders en pandits zijn gevraagd door
Bhasker (niet verplicht) om toe te voegen en details moeten nog gefinaliseerd worden.
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Divali Enschede
PRASNE heeft vooral op financieel niveau en wat toespraken betreft geparticipeerd
met Arya Sabha Enschede. De lokale organisatie had meer verenigingen betrokken uit
de regio en er werd ook een fakkeloptocht gelopen met begeleiding van de politie. Het
was een zeer gezellige avond met gebed/zang en muziek. Jammer dat PRASNE alleen
werd vertegenwoordigd door pandit Jaipal.

Milan Zuiderpark in Den Haag

PRASNE heeft 3 dagen meegedaan met een eigen tent. Bestuursleden en pandits van
PRASNE hebben alle drie dagen volgens een bepaald rooster het tentje bemand. Veel
heeft het niet opgeleverd maar de bekendheid en de gesprekken die ter plekke gevoerd
zijn met gasten waren succesvol. Radjin Gena vertegenwoordigde PRASNE bij de
evaluatie door de Milanorganisatie.

Hindoe Vahonschool

PRASNE heeft alles in het werk gesteld om de Vahonschool over te nemen nadat de
directeur op non-actief werd gesteld en er een grote chaos op school was. Met de
interim-directeur, de heer Edumasi heeft PRASNE met een zware delegatie gesproken.
Uiteindelijk wilde PRASNE op alle niveaus zoals de ouderraad, schoolbestuur etc.
participeren en er werden naar het ministerie van onderwijs talloze brieven
geschreven. Steeds geen reactie!! Op het laatst gaf het mininisterie van onderwijs te
kennen dat ze een goed functionerend schoolbestuur bereid hebben gevonden om deze
van origine een Vedische school daaronder te brengen.

Uitgave Boek Vaidiek Sandhia

Bhasker is de schrijver van dit meesterwerk. Het is een zeer belangrijk boek waarin
uitgebreid door de schrijver over de essentie van Sandhia zowel in het Nederlands als
in het Hindi tekst en uitleg is gegeven. PRASNE en stichting SAW zijn de gezamenlijke
uitgevers van dit boek.

Openlucht Hawan-mela in Amsterdam

Samen met VAS- Amsterdam heeft PRASNE een succesvolle openlucht Hawan
georganiseerd. Federatie PRASNE heeft een behoorlijke duit in de zak gedaan. De hele
dag werden mensen onthaald op lekkere hapjes en koele drankjes.

Opening Asan- Mandir

De voorzitter werd gevraagd om namens PRASNE
in verband met de
openingsceremonie een toespraak te houden. Hij memoreerde alle harde werkers en
pandits die hun schouder letterlijk en figuurlijk ter realisatie van een nieuwe mandir
hebben gezet. Enkele namen die hij de revue liet passeren waren onder andere wijlen
pandits Awadbiharie, Rishi Tewarie, Ramhars Jaipal, Choennie, Ram Roop Arya,
Mahabier, Anand Birdja, Ramtahalsingh en nog meer. Ter ere van de opening van de
Asan- Mandir heeft PRASNE een honderdtal van haar uitgebrachte boeken aan Asan
en een geldbedrag geschonken.

Handtekeningenactie
In verband met het misbruik en het veelvuldig voorkomende verkrachtingen heeft
PRASNE met haar lid organisaties een handtekeningenactie gestart. Mensen hebben
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duizenden handtekeningen verzameld en die zou op een afgesproken tijd aan de
Indiase Ambassadeur overhandigd worden. De Indiase Ambassade heeft ons
behoorlijk in de maling genomen door de handtekeningen te weigeren om in ontvangst
te nemen. Zeer teleurgesteld zijn een 30-tal mensen naar huis gekeerd.
Tijdens een viering heeft pandita Radha Rani informeel de handtekeningen
overhandigd.

Ondersteuning VSN

PRASNE heeft brieven geschreven naar de Wethouder van woon- en ruimte zaken in
Nijmegen omdat VSN een lid organisatie van ons op gegeven moment door
omstandigheden geen ruimte meer had om hun sociaal- religieuze- en culturele
activiteiten te organiseren. Bhai Inder Mataw heeft zich aangeboden om het gesprek
met de wethouder betreffende woon- en ruimte zaken aan te gaan. VSN maakt de
afspraak met de wethouder en zal Inder tijdig informeren over het wanneer.

Ondersteuning beëindiging Dhara’s 370 en 35A

PRASNE heeft een inspirerende brief geschreven naar de Indiase Centrale Overheid
waarin we begrip en sympathie hebben getoond in verband met het nietig verklaren
door de Lok Sabha (Indiase Parlement) met een zeer ruime meerderheid van de
bovengenoemde clausules betreffende deelstaat Jammu en Kashmir.

Inschrijving PRASNE bij Sarve Deshik Arye Pratinidhi Sabha in Delhi

Op een totaal aantal van 9 brieven geschreven door PRASNE naar het hoofdorgaan
van de Arya Samaj in Delhi ter inschrijving als lid heeft PRASNE geen enkele reactie
ontvangen. Via inside information zijn we erachter gekomen dat ze slechts FASNED
kennen en erkennen.
Het bestuur van PRASNE

8

7. Jaarrekening

STICHTING PRATINIDHI ARYA SABHA NEDERLAND
DUTCH ARYAN FEDERATION

Financieel verslag 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019
€

ACTIVA

31-12-2018
€

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
ING Bank

393,90
11.048,99
11442,89

443,90
11525,35
11969,25

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Vooruit ontvangenbedragen
Derden gelden

1042,81
1.000,00
6.502,13
2897,95

Reservering jubleum

Exploitatie voorgaande jaren lopend jaar
Exploitatie lopend jaar

11442,89
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1042,81
1000,00
6502,13
3424,31
11969,3

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER HET JAAR 2019
31-12-2019

€

BATEN
Bijdrage lid organisaties
Donatie bestuursleden
Opbrengst boekjes /folders
Woon & Zorgcentra WZH

31-12-2018

€

430,00
4730,75
60
1891,00
7111,75

795,00
7731,45
518,55
1600,00
10645,00

-7638
-526,25

125,23
1427,17
174,32
3327,62
539,85
340,00
1286,50
7220,69 -7220,69
3424,31

LASTEN
Adm.beheer & organisatiekosten
Drukwerk
Bankkosten

Onkosten bestuursleden & vrijwillers
Activiteiten/ informatie WZH
Bijdrage & donatie extern
Vrijwilligers/pandit vergoeding WZH

308,92
1580,15
199,18
3091,66
300
845,00
1313,10
7638,01

Exploitatie resultaat

PRASNE 21.03.2020

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande
van historisch kosten.
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019

31-12-2018

€

ACTIVA

€

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
ING Bank

393,90
11.048,99

11525,35

11442,89

11969,25

443,90

PRASNE 21.03.2020
PASSIVA

Derden gelden

1042,81

Manav Seva Pratisthan Nederland € 541,97
Stichting OOG € 500,84

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER HET JAAR 2019
Baten
De baten bestaat uit contributie, storting (donaties) van bestuursleden, schenking van
donateurs en overige opbrengsten
Lasten
De lasten bestaat voornamelijk uit adm., beheer- & organisatiekosten,
bestuurskosten, Informatie bijeenkomsten en diverse activiteiten.
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Toelichting jaarrekening Prasne 2019
Baten
1. Bijdrage lid organisatie € 430,00. Vyn, Stichting voor Armen en Wezen,
Vaidiek Arya Samaj Nijmegen, Prohitaal, Vaidiek Savita Sanstan.
2. Bijdrage en donatie € 4731,00. Minder bijdrage dan vorige jaar. € 500,00
promotiemateriaal door een familie.
3. Woonzorg & Zorgcentra WZH € 1.891,00 ontvangen kosten voor Havan.
Lasten
1. Adm. beheer & organisatiekosten € 309,00
Deze post bestaat uit vergaderkosten, website en portokosten
2. Bijdrage en donatie € 845,00. Arya Samaj Nijmegen, Milan festival, Vas
Amsterdam, Dipawali viering Enschede.
3. Activiteiten WZH € 300,00 1x Dipawali-, 1 x Holi-viering
4. Vrijwilligers vergoeding WZH € 1313,00 pandit vergoeding en Havan-kosten
5. Onkosten bestuurders en vrijwilligers € 3091,00. Minder onkosten
bestuurders.
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8. Verslag kascommissie

14

