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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
2015 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 2015 bestaan er in totaal negen shakha’s. De totale sankhya (deelnemersaantal), waarvan de
verdeling is te zien in Tabel 2.1, bedraagt 140.
Tabel 2.1: Sankhya verdeling 2015

Stad
Amsterdam (1)
Den Haag (4)

Rotterdam (4)

Shakha
Rana Prataap
Kalyaan
Skand
Parvati
Dhruv
Saraswati
Shakti
Shravan
Vinayak

Sankhya
13
18
10
15
19
16
12
16
21
140

Totaal

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




Het totale aantal shakha’s is met één afgenomen;
Van vijf shakha’s is de sankhya gedaald, van één shakha is de sankhya gestegen;
Iedere shakha heeft een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur met drie kaaryakarta’s
(vrijwilligers) die de hoofdverantwoordelijkheid dragen. Dit is bevorderend voor de stabiliteit
van de shakha’s en de ontwikkeling en doorstroom van kaaryakarta’s.
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3. Landelijke activiteiten
In het jaar 2015 hebben er zes landelijke activiteiten plaatsgevonden. Een overzicht van deze
activiteiten en eventuele bijzonderheden zijn te zien in Tabel 3.1.
Tabel 3.1: Overzicht landelijke activiteiten 2015

Activiteit
Spardhaa

Datum
26 april 2015

Sewa actie Nepal

9 mei t/m 1 november
2015

Guru Purnima

26 t/m 28 juni 2015

Kaaryakarta shibir

17 t/m 19 juli 2015

Raksha Bandhan
Vijaya Dashmi

4 t/m 6 september 2015
23 t/m 25 oktober 2015

Bijzonderheden
Ruim 100 deelnemers, georganiseerd door
een team van jonge kaaryakarta’s
Inzamelingsactie voor slachtoffers van de
aardbeving, € 684,87 opgehaald, gedoneerd
aan een wederopbouw project van GHRD
Rotterdam en Den Haag gezamenlijk
gevierd, Guru Dakshina € 410,50
Sankhya 26, bevorderlijk voor de
ontwikkeling van jonge kaaryakarta’s
Intern gevierd
Rotterdam gezamenlijk gevierd

Praarthna op de Spardhaa

Guru Purnima op Rana Prataap Shakha

Yoga op de Kaaryakarta Shibir

Sewa actie Nepal
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4. Vibhaag (commissies)
In 2015 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 2015 is er met betrekking tot sharierik het volgende te melden:


De sharierik vibhaag heeft geen bezetting gehad, waardoor de vibhaag inactief is geweest.

4.2.

Bouddhiek (geestelijke ontwikkeling)

Over het jaar 2015 is er met betrekking tot bouddhiek het volgende te melden:




De bouddhiek vibhaag heeft bestaan uit twaalf personen;
De vibhaag heeft één Sangh Kiran (stichtingsblad) uitgebracht;
Het jaar heeft in het teken gestaan van Subhashit (inspirerende verzen) uit onder andere de
ved, upanishad, mahabharat, chanakya niti en manu smriti.

4.3.

Sampark & Vistaar (contact & uitbreiding)

Over het jaar 2015 is er met betrekking tot sampark & vistaar het volgende te melden:


De sampark & vistaar vibhaag heeft geen bezetting gehad, waardoor de vibhaag inactief is
geweest.

4.4.

Nidhi (financiën)

Over het jaar 2015 is er met betrekking tot nidhi het volgende te melden:










De nidhi vibhaag heeft bestaan uit één persoon;
De baten zijn gedaald met een bedrag van € 13.121,66. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan
een afname van daan (donaties) en de afwezigheid van activiteiten als de Europese Shibir en
de Varg die vorig jaar wel zijn georganiseerd;
De kosten zijn gedaald met een bedrag van € 14.442,41. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan
een afname van de huurkosten voor de shakha’s en de afwezigheid van grote activiteiten;
Er is een positief resultaat geboekt over het boekjaar van € 1.960,20;
Het eigen vermogen is verbeterd van € 214,84 naar € 2.990,17;
Het bouwfonds is gegroeid met een bedrag van € 4.758,55 tot een totaal van € 10.489,54;
De leningen zijn geheel afgelost, waardoor de organisatie schuldenvrij is;
De crediteuren zijn toegenomen met een bedrag van € 684,87, het bedrag van de
inzamelingsactie voor Nepal dat nog overgemaakt moet worden naar het goede doel.
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