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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 Leden Raad van vertegenwoordigers 
Voorzitter : Wim Jaipal Voorzitter beleid : Inder Mataw 

Vice-voorzitter : Mani Mataw Secretaris beleid : Bhasker Rewti 
Secretaris : Soerindre Sital Lid : S. Jagai 
2e Secretaris : Radjinder Gena Lid : B. Gena 

Penningmeester : Radjinder Ganpat   
Lid : Harry Biseswar   
 

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 
 

Samenwerking PRASNE – WZH 
We zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met WZH - Transvaal en 
coördineren alle religieuze activiteiten. Er zijn een aantal specifieke geestelijken die 

het religieuze werk uitvoeren. PRASNE zorgt voor alle ingrediënten die voor het 
religieuze werk noodzakelijk zijn. 
 

Het Holi- en het Divalifeest 
PRASNE en WZH Transvaal organiseren jaarlijks deze 2 hoogtij dagen ten behoeve 

van de bewoners, de verzorgers en de mantelzorgers. PRASNE gaat niet alleen 
dieper in op de inhoud van deze 2 dagen maar we dragen financieel deels ook bij in 
de kosten die hiermee gemoeid zijn. Bewoners zijn PRASNE bijzonder dankbaar voor 

haar inzet en betrokkenheid. 
 
Divalifeest samen met onze lid organisatie VSN in Nijmegen 

PRASNE probeert elkaar jaar bij één van de 17 aangesloten lid organisaties het 
Divalifeest mee te helpen organiseren. In 2018 waren veel bestuursleden van 
PRASNE en de leden van VSN bij de vieringaanwezig. De dienst werd prachtig 

voltrokken door Pta. Koentie Bhaggoe. Toespraken werden door prominenten van 
VSN en de voorzitter van PRASNE gehouden. Het geheel werd afgesloten met een 
heerlijke maaltijd, waarbij ook mooie bhadjans ten gehore werden gebracht. 

 
Samenwerking PRASNE en FAS- NED 
PRASNE en FAS-NED hebben sinds 2016 een samenwerkingsverband ondertekend. 

In dit kader worden activiteiten georganiseerd en belangrijke sociaal- religieus- en 
maatschappelijke onderwerpen besproken. Voor de komende jaren is de intentie 
wederzijds om de samenwerking te intensiveren. 



Samenwerking PRASNE en Arya Dewaker in Suriname 
Pt. Bhasker Rewti, secretaris van PRASNE heeft gesprekken gevoerd met Arya 

Dewaker in Suriname om daar waar het mogelijk is samen te werken. Er is sprake 
van literatuur uitwisseling, elkaar op de hoogte stellen van relevante ontwikkelingen 
in de Arya Jagat en opvang en begeleiding van elkaars geestelijken. 

 
Samenwerking met Ayurvedische Satsang in Den Haag 
Bij de organisatie van de heer Munesh Malgie in Den Haag is PRASNE ook een 

samenwerkingsverband aangegaan. Hier worden maandelijks Hawans georganiseerd 
en Vedische toespraken en bhajans gezongen. Tot nu toe zijn het Pt. Bhasker Rewti 
en pt. B. Jaipal die diensten en toespraken hebben gehouden met andere pandits uit 

vooral de regio Den Haag. 
 
Samenwerking met het Vader Centrum in Den Haag: 

PRASNE geeft aan een zeer gevarieerd multicultureel gezelschap tekst en uitleg over 
onze hoogtijdagen en deze organisatie kan ons oproepen i.v.m. belangrijke 
ontwikkelingen op het maatschappelijke gebied, waarbij we met Vedische waarden 

en normen ondersteuning kunnen bieden. 
 
Samenwerking met Asan 

PRASNE heeft een brief geschreven naar ASAN om de samenwerking PRASNE-ASAN 
die niet of nauwelijks is te noemen te mogen intensiveren. De secretaris van ASAN, 
de heer Iwan Raghoebarsing heeft aangegeven zeer verheugd te zijn en binnenkort 

hierop zal reageren. 
 
Samenwerking met Anter Rastriya Sammelan in India 

PRASNE heeft een erkenningsverzoek ingediend bij de Sarvedeshik Arya Samaj in 
India. Mondeling is dit al toegezegd en PRASNE werd ook uitgenodigd om de Arya 
Samaj Sammelan in India bij te wonen. Pta. Prija Jaipal heeft namens federatie 

PRASNE in India op de Maha Sammelan het woord gevoerd dat met enthousiasme is 
ontvangen. 
 

Stichting SAW- PRASNE en kinderen van Arya Dewaker  
Stichting SAW (Armen en Wezen) is een lid organisatie van PRASNE die zich 
nationaal en internationaal inzet voor kinderen als genoemd. Pt. Bhasker Rewti heeft 

in Suriname de kinderen van Arya Dewaker meegenomen naar een Mexicaans circus 
die op doorreis was in Suriname en een dagje naar de bioscoop, waarbij de kinderen 
prachtige dagen hebben beleefd. 

 
Opening mandir ASAZO in Zoetermeer 
Bij de opening van de mandir van ASAZO heeft de voorzitter van PRASNE het woord 

gevoerd en een enveloppe met inhoud overhandigd aan de penningmeester van deze 
mandir. 

 
Ram Mandir in Den Haag 
Buurtjongeren van de Ram mandir in Den Haag vertoonden onacceptabel gedrag 

tegen over de bezoekers van de Rammandir en het gebouw was ook het doelwit van 
deze jongeren. PRASNE is mede ten strijde getrokken tegen dit geweld. 
 

PRASNE in de Hindoeraad: 
Radjin Gena trad toe als bestuurder van de Hindoeraad via FAS-NED. Dit als gevolg 
van de samenwerking tussen PRASNE en FAS-NED en in het bijzonder om de 

Hindoeraad te versterken. 
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Interreligieuze dag in Den Haag 
Op 3 februari werd een interreligieuze dag in Den Haag georganiseerd. PRASNE werd 

vertegenwoordigd door Pt. Bhasker Rewti, Pt. Grayson, mevrouw Rewti-Malhoe 
Mishre en de heer Radjin Gena. Deelnemers van vele religies vertelden over waarden 
en normen vanuit hun heilige boeken en onderling mochten er ook vragen gesteld 

worden. Aanwezigen hadden veel respect voor elkaars geloof en levensovertuiging. 
Er werd met belangstelling naar elkaar geluisterd. PRASNE heeft in grote lijnen de 
waarden, normen en uitgangspunten van de Vaidiek Dharma gedeeld met de 

aanwezigen. Op interessante vragen van de aanwezigen gaven de 
vertegenwoordigers van PRASNE goede reacties wat in goede aarde viel bij de 
deelnemers. 

 
Shiva- Hawan Festival Scheveningen 
Met vele religieuze stromingen heeft PRASNE op zondag 11 februari met een groot 

aantal lid organisaties deelgenomen aan een zeer bijzonder mooi georganiseerd 
festival. PRASNE verzorgde het Hawan gedeelte. Ruim duizend mensen hebben 
ahuti’s gegeven in de hawan kund van PRASNE. 

 
Uitgave Isha Upnishad 
Met enorme inzet van Pt. Bhasker Rewti als schrijver en uitgever in samenwerking 

met PRASNE en stichting voor Armen en Wezen (SAW) is de Isha Upnishad in 
aanwezigheid van ruim 100 personen in Den Haag uitgebracht. 
Pt. Bhasker Rewti heeft in het kader van Vaidiek Dharma Prachār zowel in Nederland 

als in Suriname tientallen boeken geschonken. Vermeldenswaard is dat dit boek in 
het Nederlands is uitgebracht en vele bijzondere positieve reacties inmiddels binnen 
zijn. 

 
CD Pt. Soerdjpal-ji 
Op initiatief van Shastrie Doelam is een CD - uitgebracht in verband met de enorme 

bijdrage die Pt. Soerdjpal zowel in Suriname als buiten Suriname heeft geleverd om 
de Vaidiek Dharma tot een hoog niveau te tillen. PRASNE heeft ook een bijdrage 
geleverd in verband de realisatie van deze CD. 

 
Schoolboeken naar Suriname: 
Shastrie Doelam bestuurslid van PRASNE heeft een grote partij schoolboeken 

gedoneerd aan leerlingen in Suriname. Het gebrek aan schoolboeken en 
schoolmateriaal zal niemand ontgaan zijn. 
 

Lezing Dr. Satisch Prakash uit de V.S. door PRASNE in Amsterdam 
PRASNE heeft in Amsterdam met medewerking van Dhiredj Sital , Mani Mataw, 
Radjin Ganpat en hun team een lezing georganiseerd in Amsterdam, waarbij alle 

aanwezigen onthaald zijn op een heerlijke vegetarische maaltijd. 
 

Oprichting Vaidiek Raad Nederland (V.R.N.) 
PRASNE is naarstig bezig met de oprichting van de V.R.N. Gelet op allerlei 
ontwikkelingen in Nederland is tijdens de studiedag van PRASNE de noodzaak om de 

V.R.N. op te richten zeer nadrukkelijk naar voren gebracht. Momenteel zijn we in een 
gevorderd stadium en capabele mensen worden benaderd om het initiatief in handen 
te nemen. 

 
Openlucht Hawan in Amsterdam  
Op 15 september organiseerde VAS- Amsterdam een actieve lid organisatie van 

PRASNE een open lucht hawan. Zowel het spirituele als het muzikale gedeelte is naar 
wens verlopen en het weer was ook aangenaam. 
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Congres euthanasie door PRASNE in WZH 

Onder grote belangstelling is een congres georganiseerd door PRASNE in WZH 
Transvaal. Pandits van zowel de Arya Samaj als van de orthodoxe zijde hebben tekst 
en uitleg gegeven over onderwerpen als euthanasie, orgaandonatie etc. etc. Door 

WZH en hun medewerkers is een uitgebreid verslag gemaakt van dit geslaagde 
congres. Aruna Angel trad op als gastvrouw en heeft het gebeuren in goede banen 
geleid. 

 
Vaidiek Savita Sansthan (V.S.S.) 
V.S.S. organiseerde in samenwerking met PRASNE een zeer zinvolle bijeenkomst in 

hun centrum. Spreker was Braham Deo Mookoonlal. 
 
A.S.R.N. 

Arya Sabha Rotterdam Nederland( A.S.R.N.) heeft een zeer geslaagde lezing 
georganiseerd met PRASNE. Spreker was Acharya Rampal-jie uit India. 
 

Hawan Sammelan in Utrecht  
Pt. Grayson, afgevaardigde van PRASNE is bij de Havan Sammelan in Utrecht 
geweest. SASU en FAS-NED hadden deze activiteit hadden georganiseerd. Pt. 

Grayson heeft deelgenomen aan de Hawan en bracht mooie bhajans ten gehore. 
 
Vredesloop 

In het kader van vrede heeft PRASNE samen met L.N.R. in Rotterdam de vredesloop 
gelopen. 
 

PRASNE live op de radio  
Pandit H. Bisseswar voorzitter van Vaidiek Savita Sansthan verzorgt ook in 
samenwerking met PRASNE onderwerpen van allerlei aard live op de radio (radio Sun 

Rise).Onderwerp en aanvang van het programma worden ruim van te voren door 
radio aangekondigd. 
 



7. Jaarrekening 
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                                    BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA € €

VASTE  ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN                                             

Kas 443,90 393,20

ING Bank 11.525,35 7808,93

11969,25 8202,13

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 

Vooruit ontvangenbedragen                700,00

Derden gelden 1042,81

Reservering jubleum 1.000,00 1000,00

Exploitatie voorgaande jaren lopend jaar                           6.502,13 4310,15

Exploitatie lopend jaar 3424,31 2191,98

11969,25 8202,13

               STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER HET JAAR 2018

31-12-2018 31-12-2017

BATEN                                                                                                    € €

                                                        

Bijdrage lid organisaties                                         795,00 360,00

Donatie bestuursleden   7731,45 4265,75

Opbrengst boekjes /folders 518,55

Woon & Zorgcentra WZH 1600,00 2327,80

Donatie 10 jaar & congres 1600,85

10645,00 8554,40

LASTEN

Adm., beheer & organisatiekosten 125,23 44,00

Drukwerk 1427,17 178,03

Bankkosten 174,32 166,54

Onkosten bestuursleden & vrijwillers 3327,62 3083,55

Activiteiten/ informatie WZH 539,85

Lustrum/jublium 1667,00

Bijdrage & donatie extern 340,00

Vrijwilligers/pandit vergoeding  WZH 1286,50 1223,30

7220,69 -7220,69 6362,42 -6362,42

Exploitatie resultaat                                                            3424,31 2191,98
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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.

             TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA                                                                                        € €

                                                                                                  

VASTE AVTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN 

Kas                                                                                           443,90 393,20

ING Bank 11.525,35 7808,93

                                                                                        11969,25 8202,13

PRASNE 21.03.2019

 PASSIVA

Derden gelden 1042,81

Manav Seva Pratisthan Nederland € 541,97

Stichting OOG € 500,84

          STAAT VAN BATEN & LASTEN OVER HET JAAR 2018

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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PRASNE
Begroting 2019 Begroting Begroting Opmerking

Omschrijving Debet Credit

Kantoorbenodigdheden 100

Porto 100

Kopieerkosten 100

Contributie 75

Telefoon /fax & e-mail 100

Drukwerk 1200

Bankkosten 175

Bloem-grafstuk 50

Bestuurskosten 3000

Pandit vergoeding & WZH 1400

Woon & Zorgcentra WZH € 1.600,00

Bijdrage / lid organisaties 500

Bijdrage bestuurders 4000

Donatie vrijwilligers 200

Totaal € 6.300,00 € 6.300,00
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8. Verslag kascommissie 
 

 


