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1. Inleiding
“Take up one idea. Make that one idea your life – think of it, dream of it, and live on that idea. Let the
brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone.
This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced.”
~ Swami Vivekanand ~
Deze woorden van Swami Vivekanand bevatten de reden achter het opstellen van dit beleidsplan
2015 – 2025 voor Hindu Swayamsevak Sangh (Sangh). Om te komen tot grootse bijdragen voor de
samaaj (samenleving) is een weldoordacht idee nodig, dat alle delen van de organisatie vervult
met inspiratie, overtuiging en duidelijkheid over de eigen rol in het grotere geheel. Dit beleidsplan
schetst een beeld van Sangh in 2025 waar inspiratie en overtuiging uit geput kunnen worden en
verschaft duidelijkheid over het traject tot de realisering van dit idee.
In de vijf hoofdstukken die dit plan bevat, wordt het genoemde doel van het beleidsplan op een
gestructureerde wijze uitgewerkt. In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de organisatie te vinden
die de visie, missie en historie omvat. De doelstellingen die de organisatie van de huidige staat
dichterbij de visie brengen zijn geformuleerd in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft het beleid weer en
de wijze waarop deze over de gestelde periode bereikt zullen worden. Dit leidt uiteindelijk tot een
grotere bijdrage aan de samaaj.
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2. Beschrijving van de organisatie
Wat is Hindu Swayamsevak Sangh nu eigenlijk? Waar staat de organisatie voor en wat wil zij
bereiken? In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deze vragen door aan te geven wat de
statutaire doelstelling, visie en missie van de organisatie zijn en een korte uitleg te geven over de
historie van de organisatie.

2.1

Statutaire doelstelling (artikel 2 van de statuten)

Hindu Swayamsevak Sangh heeft ten doel: het bevorderen van de Hindu dharm en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Hindu Swayamsevak Sangh tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderrichten
van de gemeenschap in de idealen en de leefwijze van de Hindu dharm, teneinde betere en
nuttigere burgers te worden en te komen tot een harmonieuze eenheid binnen de gemeenschap.

2.2

Visie

Een Nederlandse samenleving waarin ieder individu, geïnspireerd door de universele waarden van
Hindu dharm, leeft in een staat van volledig lichamelijk, geestelijk, sociaal-maatschappelijk en
spiritueel welzijn.

2.3

Missie

Door middel van alle vormen van educatie bijdragen aan de lichamelijke, geestelijke, sociaalmaatschappelijke en spirituele vorming en persoonlijke ontwikkeling van individuen, die hun
dagelijks leven baseren op de universele waarden van Hindu dharm en hiermee bijdragen aan een
gezonde, eendrachtige en dienstbare Nederlandse samenleving.

2.4

Historie

Hindu Swayamsevak Sangh of kortweg Sangh, is op 10 februari 1995 statutair opgericht in
Amsterdam. Daarvoor vonden de activiteiten vanaf 1987 in onofficiële vorm plaats. De oprichting
van Sangh vond plaats vanuit de behoefte van de gemeenschap om de harmonieuze levenswijze
volgens Hindu dharm te promoten binnen de samenleving. In deze behoefte wordt door Sangh
voorzien door de vele activiteiten.
Sinds de oprichting heeft Sangh verschillende wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten
georganiseerd. Van 1987 tot 1996 is Sangh geleidelijk gegroeid van 1 naar 8 shakha’s (wekelijkse
activiteiten), waarbij wekelijks aandacht wordt besteed aan de lichamelijke, geestelijke en sociale
vorming en ontwikkeling van de deelnemers door middel van yoga, meditatie, presentaties,
workshops en sport en spel. Daarna heeft de organisatie van 1996 tot 2002 een groeispurt
doorgemaakt waarbij het aantal shakha’s is gegroeid naar 27 met een wekelijkse participatie van
700 personen. In de periode van 2002 tot 2015 is dit aantal om verscheidene redenen geleidelijk
afgenomen tot het huidige aantal shakha’s.
Sinds 1995 wordt een spardhaa (jaarlijkse competitiedag) en shibir/varg (zomerkamp van 4-10
dagen) georganiseerd. De spardhaa, waarbij vooral yoga, quiz, bouddhiek (vertellingen over Hindu
dharm) en sport en spel centraal staan, wordt jaarlijks goed bezocht door tussen de 100 en 250
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personen. De jaarlijkse shibir/varg, die variërend tussen de 40 en 150 deelnemers heeft, is een
grote activiteit waarbij een schoolgebouw of scoutingcomplex gehuurd wordt voor 4 tot 10 dagen.
De deelnemers blijven gedurende die dagen overnachten. De organisatie zorgt voor een dagelijks
programma gericht op het meegeven van een levenswijze volgens de Hindu Dharm, het
ontwikkelen van vaardigheden, het creëren van inzicht en bewustwording omtrent
maatschappelijke kwesties en het sluiten van nieuwe vriendschappen. Naast nationale activiteiten
heeft Sangh ook drie internationale activiteiten georganiseerd in 1995, 2002 en 2012, waarbij
deelnemers aanwezig waren uit meerdere Europese landen.
De organisatie is ook actief als het gaat om sewa (onbaatzuchtige dienstbaarheid voor de
samenleving) en heeft diverse projecten opgezet. Een groot project was het Raksha Bandhan
Abhiyaan project van 2003 waarbij 9.000 mensen zijn bereikt met de boodschap van universele
verbondenheid. Daarnaast heeft de organisatie meerdere malen inzamelingsacties gehouden voor
bijvoorbeeld de bouw van scholen in Bali (2012) en de wederopbouw na de aardbeving in Nepal
(2015). Verder heeft Sangh actief geparticipeerd in activiteiten van andere organisaties, waaronder
de Hindoe Hangama (2003, 2004 en 2005).
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3. Doelstellingen 2015-2025
Om te ontwikkelen richting het realiseren van de visie zijn doelstellingen opgestelde voor de korte
(1 jaar), middellange (5 jaar) en lange (10 jaar) termijn. Een overzicht van deze doelstellingen is
weergegeven in Tabel 3.1.
Tabel 3.1: Overzicht van gestelde doelstellingen

Onderwerp
Shakha
Aantal
(DH | RD | AD | UT | AL | ZM)1

Sangh Kendra
Team & plan
Vergunning & financiën
Realisatie
Activiteiten
Maandelijkse DV
Spardhaa
Shibir/varg
Abhyas varg
Guru Purnima
Vijaya Dashmi
Raksha Bandhan
Makar Sankranti
International Yoga Day
International Sewa Day
Khel & mahakhel divas
Nidhi
ANBI
Maandelijkse donaties
Contact met donateurs
Bouddhiek
Sangh Kiran (2/3 p.j.)
Bestaande syllabi
Alle stof in syllabi
Sharierik
Activiteiten
Yoga syllabus
Expertise ontwikkeling
Sampark & Vistaar
Website invulling
Facebook
Officiële informatiedag
Sewa
Opzetten vibhaag

1

2015

2016

2020

2025

8

8

15

23

(3|4|1|0|0|0)

(3|4|1|0|0|0)

(6|5|3|1|0|0)

(7|6|5|2|2|1)

Nee
Nee
Nee

Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
€ 900,Nee

Ja
€ 1.080,Ja

Ja
€ 1.500,Ja

Ja
€ 2.500,Ja

Ja
50%
0%

Ja
50%
0%

Ja
100%
0%

Ja
100%
100%

Geen
0%
Nee

Geen
0%
Nee

MS, IYD, KMD
100%
Nee

MS, IYD, KMD
100%
Ja

5%
Nee
Nee

100%
Ja
Ja

100%
Ja
Ja

100%
Ja
Ja

Start

ISD

ISD

DH = Den Haag, RD = Rotterdam, AD = Amsterdam, UT = Utrecht, AL = Almere, ZM = Zoetermeer
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4. Beleid 2015-2025
Om de doelstellingen die weergegeven zijn in Tabel 3.1 te bereiken, is voor iedere doelstelling een
beleid opgesteld. De toelichting per categorie is in dit hoofdstuk gegeven.

4.1





Voor het jaar 2016 is het beleid om de bestaande shakha’s te behouden;
Tussen 2016 en 2020 zal de focus in eerste instantie liggen op het uitbreiden van het aantal
shakha’s in de steden waar al shakha is, dus Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. In tweede
instantie wordt uitgebreid naar Utrecht;
Tussen 2020 en 2025 wordt het aantal shakha’s in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en
Utrecht geleidelijk verder uitgebreid. Tevens wordt aandacht besteed aan de uitbreiding
richting Zoetermeer en Almere.

4.2









Sangh Kendra

In de periode 2015 – 2016 wordt een team gevormd dat zorg zal dragen over de uitvoering van
het Sangh Kendra project met als doel het realiseren van een eigen ruimte voor Sangh. Nadat
dit team gevormd is, zal het de verantwoordelijkheid dragen over het opstellen van een plan
dat in 2016 rond is en leidt tot de realisering van de Sangh Kendra in 2025. Dit team zal geleid
worden door de Sanghchalak (voorzitter);
De opdracht van het team is om ervoor te zorgen dat in 2020 een beoogde locatie, alle
benodigde documentatie en de benodigde financiën geregeld zijn. Uiterlijk 2025 moet de
Sangh Kendra gerealiseerd zijn.

4.3


Shakha’s

Activiteiten

Vanaf september 2015 vindt de dakshata varg maandelijks plaats op de eerste zondag van de
maand met als doel om te zorgen voor ontwikkeling van de kaaryakarta’s (vrijwilligers) op het
gebied van inhoudelijke kennis en didactiek, zodat de kwaliteit van de shakha’s gewaarborgd
blijft en vergroot kan worden;
Vanaf 2016 worden de bestaande activiteiten spardhaa, shibir/varg, Guru Purnima en Vijaya
Dashmi gehandhaafd;
De abhyas varg (trainingskamp voor vrijwilligers, waarbij alle kaaryakarta’s aanwezig zijn om
een boost te geven aan hun eigen ontwikkeling, vindt vanaf 2016 jaarlijks plaats en wordt
georganiseerd door de Kaaryakari Mandal (hoofdbestuur). In het meest voor de hand liggende
scenario sluit de shibir/varg aan op de abhyas varg die 2 tot 3 dagen zal duren;
In de periode 2016 – 2020 worden de activiteiten Raksha Bandhan, Makar Sankranti,
International Yoga Day, International Sewa Day en Khel & mahakhel divas geleidelijk
opgenomen in het jaarprogramma van Sangh. De volgende organen zullen de
verantwoordelijkheid dragen over deze activiteiten:
o Raksha Bandhan
Shakha’s;
o Makar Sankranti
Sharierik vibhaag (commissie lichamelijke ontwikkeling);
o International Yoga Day
Sharierik vibhaag;
o International Sewa Day
Sewa vibhaag (commissie maatschappelijke dienstbaarheid);
o Khel & mahakhel divas
Sharierik vibhaag.
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Sampark & Vistaar

Vanaf september 2015 vervult de website een interne functie op het gebied van bouddhiek.
Alle beschikbare bouddhiek stof van de Sangh Kirans zal online worden geplaatst. In augustus
2016 is de inhaalslag afgerond. Vanaf dat moment wordt de website geüpdate wanneer
nieuwe informatie beschikbaar komt;
Vanaf augustus 2015 is de sampark & vistaar pramukh (commissaris PR) de hoofdbeheerder en
eindverantwoordelijke voor de Facebook pagina van Sangh. Hij draagt er zorg over dat
notificaties van landelijke activiteiten worden geplaatst op deze pagina;
Vanaf 2016 wordt ieder jaar een officiële informatiedag georganiseerd op de spardhaa, waarbij
alle informatie van de jaarevaluatie en de jaarplanning wordt gedeeld met ouders, donateurs
en sympathisanten.

4.8


Sharierik

De sharierik vibhaag wordt verantwoordelijk voor het organiseren van de Suryanamaskar
Yagya op Makar Sankranti, de International Yoga Day en de Khel & mahakhel divas. Deze
activiteiten maken in 2020 deel uit van het jaarprogramma. Ook rond hij in 2020 een nieuwe
yoga syllabus af. In de periode 2020 – 2025 wordt zijn verantwoordelijkheid om te werken aan
een pool van experts binnen de sharierik vibhaag op het gebied van yoga, pranayaam,
voeding, lifestyle, ayurved en kabaddi.

4.7


Bouddhiek

De bouddhiek vibhaag (commissie geestelijke ontwikkeling) krijgt naast het uitbrengen van de
Sangh Kiran, het blad van de organisatie, de opdracht om in 2020 alle bestaande syllabi met
stof over Hindu dharm verbeterd en/of afgerond te hebben. In 2025 is alle bouddhiek stof, dus
ook de losse artikelen en stof uit de Sangh Kirans, gebundeld en gestructureerd.

4.6


Nidhi

In augustus 2016 heeft Sangh de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status;
Om de beoogde groei van het aantal shakha’s te realiseren, is een groei van de financiële
middelen vereist. Hierbij zijn de volgende doelstellingen gesteld voor de maandelijkse
inkomsten door middel van donaties (donateuraantal x gemiddeld bedrag):
o 2016
€ 1.080,- (= 108 x € 10,-);
o 2020
€ 1.500,- (= 150 x € 10,-);
o 2025
€ 2.500,- (= 250 x € 10,-).
Vanaf september 2015 ontvangen de donateurs de Sangh Kiran en het financieel jaarverslag
per e-mail. De nidhi pramukh (penningmeester) zorgt ervoor dat de e-mailadressen van alle
donateurs worden verzameld.

4.5
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Sewa

Vanaf september 2016 wordt gestart met het opzetten van een sewa vibhaag, die de
activiteiten omtrent de International Sewa Day coördineert.
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