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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 communicatiemiddelen zoals een kwartaalblad;
6. Optreden als belangenbehartiger 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
kascommissie 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
Vergadering beleidsplan aan de Meienhof 105 te Amsterdam.

PRASNE heeft een hele dag uitgetrokken om het beleidsplan 2020- 2025 kritisch te
bekijken en een realistisch plan te presenteren. In het huidige document zijn er veel
zaken die niet meer van toepassing zijn en die behoeft verandering/aanpassing voor
de komende 5 jaar.
Radjin Gena is de trekker van het beleidsplan en zal dit document rond april 2020
presenteren. Iedereen heeft ruime tijd gehad om zaken kritisch in ogenschouw te
nemen en zijn gedachten en intenties op deze dag met elkaar te communiceren. Er is
op deze dag heel constructief met elkaar gesproken en zeker mag gezegd worden dat
de opbrengst van deze dag bijzonder hoog was.

Vaidiek Raad Nederland.

De oprichting van VRN is momenteel in de koelkast, omdat we een aantal technische
zaken niet van de grond kunnen krijgen.
Er is ook een tekort gesignaleerd aan potentiële kandidaten die de VRN kunnen leiden
en de taken die tijdens een brainstormsessie naar voren zijn gebracht, die te willen en
te kunnen uitvoeren. Organen zullen naar de gemeenschap functioneel en nuttig
moeten zijn.
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Seminar in Rotterdam.

Pt. H. Biseswar is als voorzitter benoemd van deze commissie en het zal plaatsvinden
in Rotterdam aan de Aelbrechtskade in de ruimte van Kamal Bhawan. Het thema is
Sanskārs.
Vooraf aan de uitvoering zal een groep pandits dit onderwerp uitwerken. De
presentatie is gepland eind augustus 2020. Veel zaken zoals consumptie etc. waren in
kannen en kruiken maar door samenscholingsverboden hebben we dit niet kunnen
realiseren.

Indian Business and Cultural Centre.

Gelet op de inzet van PRASNE als federatie heeft I.B.C.C. de religieuze ruimte in haar
centrum op dinsdag ons ter beschikking gesteld. Vele activiteiten op sociaal- religieusen culturele terreinen zullen hier georganiseerd worden. Helaas zijn door covid-19 de
activiteiten stilgelegd.

Busreis met lid organisaties/teambuilding en culturele uitwisseling.
Er was een busreis naar Londen door PRASNE georganiseerd onder leiding van de
ondervoorzitter dhr. Mani Mataw. Deze reis heeft helaas geen continuïteit gehad
vanwege de pandemie. Er was een grote animo en er hadden zich ruim 40 personen
aangemeld.

De Havan-Mela.

De Hawan-mela mei 2020, waarin veel tijd en energie is gestoken door PRASNE mocht
helaas niet doorgaan.

Milan Zuiderpark.

Milan 2020 in het Zuiderpark in Den-Haag maanden van tevoren tot in details
uitgewerkt is ook blijven liggen.

ALV. Vergadering middels Video-call.

Op donderdag 14 mei heeft PRASNE via video-call vergaderd. De Algemene
Ledenvergadering was in Rotterdam gepland en uitgestelde zaken zoals busreis.
Seminar. Een heisessie en al het geplande konden door de wereldse kwetsbare
gezondheidssituatie niet gerealiseerd worden. Ondanks het niet door kunnen gaan van
ALV 2020 is er digitaal flink gecommuniceerd en geparticipeerd via de mailbox en de
PRASNE-groepsapp.

Woonzorg-Haaglanden WZH Transvaal.
•

•

Onze jaarlijkse vieringen te weten Het Holi- en het Divali-feest met de
bewoners van het zorgcentrum WZH- Transvaal in Den-Haag is in aangepaste
vorm doorgegaan. PRASNE draagt bij elke vieringen 2 x € 150 bij ter
ondersteuning van de beide hoogtijdagen. Vermeldenswaard is de bewoners dit
enorm waarderen.
PRASNE heeft 3 films gemaakt van elk circa 25 minuten die opgenomen zijn
en via YouTube is gepresenteerd. De bewoners hebben naar de filmpjes
gekeken en enorm gewaardeerd. De intentie was om ze harten onder de riemen
te steken met de toename van de ernst van de Corona-situatie. Het moge
duidelijk zijn dat de bewoners in het WZH Transvaal angstige momenten hebben
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meegemaakt met de uitbraak van Covid-19 in hun directe leefomgeving en die
ook gepaard is gegaan met vele sterfgevallen. Inhoudelijk gingen de films over
gebed/ lofdichten om vooral moed in te spreken in het kader van geruststelling
en woorden van troost en hoop. Volgens informatie die ons bereikt heeft zijn
de films vele keren bekeken door de bewoners van WZH. De heer Shastrie
Doelam bedanken we namens PRASNE voor de tijd en zijn apparatuur die hij
kosteloos heeft ingezet bij de opname van de filmen.

Website PRASNE.
•

•

PRASNE wil de bestaande website uitbreiden maar helaas hebben we de
mankracht niet voor. Bhasker en Prekash Rewti hebben de website op poten
gezet die inmiddels goed functioneert. Sommige gegevens van bestuursleden
ontbreken momenteel, maar er wordt verder aan gewerkt.
Dankzij enorme inzet van Bhasker is de PRASNE-website kwalitatief functioneler
geworden. Er is een beroep op iedereen gedaan om teksten te schrijven en aan
te leveren met actuele onderwerpen zoals orgaandonatie en vroegtijdige
levensbeëindiging.

Essentiële Vēda Mantra boek. Saṁskāra Bhāskara boek
Er is door Radjin Gena een verzoek gedaan in de vergadering om een essentiële
Vēda-mantra boek uit te geven. Pandit Bhasker Rewti is nu bezig een ander boek te
realiseren namelijk Saṁskāra Bhāskara. Dit boek behandelt prachtige hedendaagse
thema’s en is toegankelijk voor eenieder. Mogelijk dat t.z.t. ook het boek met
essentiële Vēda Mantra’s uitgegeven kan worden.

Gebedsruimte Nijmegen.

De gebedsruimte van VSN is door gemeente Nijmegen ingetrokken. PRASNE heeft VSN
in Nijmegen met raad en daad ondersteund en gepleit voor een gebedsruimte van
onze lid organisatie aldaar. Inder Mataw heeft kosten noch moeite gespaard en heeft
besprekingen geleid bij ambtenaren en de wethouder. PRASNE blijft optimistisch ten
aanzien van de realisatie van een gebedsruimte in Nijmegen.

Opmerkingen.

Ondanks heel veel beperkingen en regels die nageleefd moesten worden in het kader
van de pandemie, zijn de werkzaamheden en lopende zaken op een adequate manier
opgepakt en afgehandeld.
Hier is federatie PRASNE bijzonder trots op. Enorme dank gaat uit naar ons
vrijwilligerskorps en het bestuur die hun verantwoordelijkheden keurig hebben
nageleefd soms tijdens nogal angstige momenten.
Met dank aan iedereen

Het bestuur van PRASNE

6

7. Jaarrekening

STICHTING PRATINIDHI ARYA SABHA NEDERLAND
DUTCH ARYAN FEDERATION

Financieel verslag 2020

PRASNE 21.03.2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020

ACTIVA

31-12-2019

€

€

537,25
12.801,38
13338,63

393,90
11048,99
11442,89

2642,81

1042,81
1000,00
6502,13
2897,95
11442,9

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Kas
ING Bank

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Vooruit ontvangenbedragen
Derden gelden
Reservering jubleum

6.502,13
4193,69

Exploitatie voorgaande jaren lopend jaar
Exploitatie lopend jaar

13338,63
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PRASNE 21.03.2021

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER HET JAAR 2020
31-12-2020

31-12-2019

€

BATEN

€

415,00
4007,5
70
1859,20
6351,70

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

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

LASTEN

168,30

Adm., beheer & organisatiekosten
Drukwerk
Bankkosten

581,97
1580,15
199,18
2818,60
939,00
845,00
674,10

166,35
3028,26
341,50

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

793,30
1558,25
6055,96

Exploitatie resultaat
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-6055,96
295,74

7638,00 -7638,00
-526,25

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020

31-12-2019

€

ACTIVA

€

VASTE AVTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
ING Bank

537,25
12.801,38

11048,99

13338,63

11442,89

393,90

PRASNE 21.03.2021
PASSIVA

Derden gelden

2642,81

Manav Seva Pratisthan Nederland € €541,97
541,97
Stichting OOG € 500,84
Woon & Zorgcentra WZH

€ 500,84
€ 1.600,00

STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER HET JAAR 2020
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 2020
Baten
1

2
3

1.
2.
3.
4.
5.

Bijdrage lid organisatie € 415,00. Vyn, Stichting voor Armen en
Wezen, Vaidiek Savita Sanstan, Arya Sabha Rotterdam en S.
Bhagoe.
Bijdrage en donatie € 4007,50. Minder bijdrage dan vorige jaar.
Woonzorg & Zorgcentra WZH € 1.859,00. Ontvangen kosten voor
Havan en Geestelijke Zorg bewoners..
Lasten
Adm. beheer & organisatiekosten € 334,00
Internet, website en bankkosten.
Activiteiten WZH € 341,00 1x dipawali-, 1 x holi-viering en overige
Vrijwilligers vergoeding WZH € 793,00 pandit vergoeding en Havankosten
Onkosten bestuurders en vrijwilligers € 3028,00. Minder onkosten
bestuurders.
Culturele uitwisseling € 1558,00 (Engeland)
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8. Verslag kascommissie
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