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1. Inleiding
Hindu Swayamsevak Sangh (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. Om dit doel te verwezenlijken heeft Sangh zich in het jaar
2014 wederom op verschillende manieren ingezet. Dit jaarverslag geeft een overzicht voor het hele
jaar van:




Shakha (wekelijkse activiteiten) in hoofdstuk 2;
Landelijke activiteiten in hoofdstuk 3;
Vibhaag (commissie) activiteiten in hoofdstuk 4.

Moge dit jaarverslag inspiratie geven voor het verder voortzetten van het werk van Sangh.
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2. Shakha (wekelijkse activiteiten)
In 2014 bestaan er in totaal tien shakha’s. De totale sankhya (deelnemersaantal), waarvan de
verdeling is te zien in Tabel 2.1, bedraagt 184.
Tabel 2.1: Sankhya verdeling 2014

Stad
Amsterdam (1)
Den Haag (5)

Rotterdam (4)

Shakha
Rana Prataap
Kalyaan
Skand
Parvati
Dhruv
Lakshman
Saraswati
Shakti
Shravan
Vinayak

Sankhya
15
35
17
15
19
13
21
13
15
21
184

Totaal

Na een evaluatie van de shakha’s zijn de volgende bijzonderheden te melden.






Er heeft een instroom van nieuwe kaaryakarta’s (vrijwilligers) plaatsgevonden;
Er heeft een doorstroom van kaaryakarta’s plaatsgevonden wat verantwoordelijkheden betreft;
De utsav’s (feestdagen) zijn niet in alle Shakha’s op tijd gevierd;
De band met de swayamsevaks (deelnemers) en sevika’s (deelneemsters) is verbeterd;
Er vindt doorstroom plaats van swayamsevaks en sevika’s van Saraswati shakha naar de andere
shakha’s in Rotterdam.
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3. Landelijke activiteiten
In het jaar 2014 hebben er zeven landelijke activiteiten plaatsgevonden. Een overzicht van deze
activiteiten en eventuele bijzonderheden zijn te zien in Tabel 3.1.
Tabel 3.1: Overzicht landelijke activiteiten 2014

Activiteit
Suryanamaskar
Yagya
Europese Shibir
Spardhaa

Datum
14 t/m 31 januari 2014

Bijzonderheden
Via website suryanamaskar.nl en intern

18 t/m 21 april 2014
27 april 2014

Guru Purnima

27 t/m 29 juni 2014

Shibir/Varg

20 t/m 27 juli 2014

Raksha Bandhan
Vijaya Dashmi

5 t/m 7 september 2014
3 t/m 5 oktober 2014

60 deelnemers, grote groep ouders
Nieuw concept, contactmoment met
ouders, lage sankhya
Rotterdam gezamenlijk gevierd, Guru
Dakshina € 757,70
Sankhya 80, positief resultaat van € 2.158,25
door veel donaties
Intern gevierd
Intern gevierd

Groepsfoto Europese Shibir

Kennismakingsronde Spardhaa

Opening Varg

Bouddhiek op de Varg
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4. Vibhaag (commissies)
In 2014 zijn er binnen Sangh vier vibhaags. Een overzicht van de activiteiten van deze vibhaags is
omschreven in deze sectie.

4.1.

Sharierik (lichamelijke ontwikkeling)

Over het jaar 2014 is er met betrekking tot sharierik het volgende te melden:



De sharierik vibhaag heeft bestaan uit één personen;
De Suryanamaskar Yagya is georganiseerd.

4.2.

Bouddhiek (geestelijke ontwikkeling)

Over het jaar 2014 is er met betrekking tot bouddhiek het volgende te melden:




De bouddhiek vibhaag heeft bestaan uit negen personen;
De vibhaag heeft drie Sangh Kiran (stichtingsblad) uitgebracht;
Het jaar heeft in het teken gestaan van Mahapurush en Mahastriya (grootheden uit het
verleden), waarbij er aandacht is besteed aan Swami Vivekanand, Chhatrapati Shivaji, Sita Maa,
Maharana Prataap, Maharishi Valmiki en Guru Govind Singh in de maand van hun jayanti
(geboortedag).

4.3.

Sampark & Vistaar (contact & uitbreiding)

Over het jaar 2014 is er met betrekking tot sampark & vistaar het volgende te melden:



De sampark & vistaar vibhaag heeft bestaan uit één personen;
Door een technisch probleem met de website is deze maandenlang niet beschikbaar geweest.
Dit is opgelost door de hosting te wijzigen, waarna een nieuwe website is gemaakt.

4.4.

Nidhi (financiën)

Over het jaar 2014 is er met betrekking tot nidhi het volgende te melden:










De nidhi vibhaag heeft bestaan uit één persoon;
De baten zijn gegroeid met een bedrag van € 9.686,41. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan
extra inkomsten door de Europese Shibir, een groei van inkomsten bij de Shibir/Varg en een
groei van inkomsten voor het bouwfonds;
De kosten zijn gegroeid met een bedrag van € 8.508,09. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan de
Europese Shibir, de aflossing van de leningen en de inleg in het bouwfonds;
Er is een positief resultaat geboekt over het boekjaar van € 639,45;
Het eigen vermogen is verbeterd van -€ 5.565,53 naar € 214,84;
Het bouwfonds is gegroeid met een bedrag van € 3.730,99 tot een totaal van € 5.730,99;
De leningen zijn afgelost voor een bedrag van € 3.627,72. Een bedrag van € 1.500,00 rest nog;
Alle crediteuren zijn afbetaald.
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