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1. Inleiding 

Begin 2016 heeft stichting Hindu Swayamsevak Sangh het besluit genomen om haar boekjaar te 
wijzigen van een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) naar 
een boekjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar. Het 
feit dat de jaarkalender van de organisatie overeenkomt met het schooljaar ligt ten grondslag aan 
dit besluit. Het nieuwe boekjaar sluit immers veel beter aan bij de jaarkalender van de organisatie 
dan een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Om de transitie naar het nieuwe boekjaar te 
bewerkstelligen is een tussentijds verslag nodig, die de overbruggingsperiode dekt. Dit is de reden 
achter het opstellen van dit verslag dat gaat over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 augustus 
2016 en een overzicht geeft voor de periode van: 

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

Moge dit verslag inspiratie geven voor het verder voortzetten van het werk van Sangh. 
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2. Shakha (wekelijkse activiteiten) 

In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2016 bestaan er in totaal elf shakha’s. De totale sankhya 
(deelnemersaantal), waarvan de verdeling is te zien in Tabel 2.1, bedraagt 214.  

Tabel 2.1: Sankhya verdeling 2016 

Stad Shakha Sankhya 
Amsterdam (1) Rana Prataap 19 
Den Haag (6) Kalyaan 14 

Skand 14 
Parvati 17 
Dhruv 22 
Balgokulam 25 
Vishnu 35 

Rotterdam (4) Saraswati 21 
Shakti 7 
Shravan 19 
Vinayak 17 

Totaal  214 
 

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

 De totale sankhya is met ruim 50% gegroeid ten opzichte van vorig jaar; 
 Het totale aantal shakha’s is toegenomen met twee. De nieuwe shakha’s zijn begonnen in de 

wijk Mariahoeve in Den Haag en op de Shri Vishnu school in Den Haag. Deze shakha’s hebben 
een grote bijdrage is de groei van de sankhya; 

 Van drie al bestaande shakha’s is de sankhya gedaald, van zes al bestaande shakha’s is de 
sankhya gestegen; 

 De sankhya van Shakti shakha is gedaald tot een kritiek punt. Het verhogen van de sankhya van 
deze shakha is vereist om het voortbestaan te waarborgen; 

 De groep kaaryakarta’s (vrijwilligers) van de shakha’s is licht gestegen, waardoor het mogelijk is 
geweest om twee nieuwe shakha’s te starten. 
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3. Landelijke activiteiten 

In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2016 hebben er vijf landelijke activiteiten plaatsgevonden. 
Een overzicht van deze activiteiten en eventuele bijzonderheden zijn te zien in Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Overzicht landelijke activiteiten 2016 

Activiteit Datum Bijzonderheden 
Spardhaa 24 april 2016 Bijna 100 deelnemers, ruim 50 ouders die 

deelnamen aan het ouderenprogramma 
Guru Purnima 24 t/m 26 juni 2016 Rotterdam gezamenlijk gevierd, forse 

toename in Guru Dakshina tot € 1.108,96 
MahaShibir UK 29 t/m 31 juli 2016 26 deelnemers uit Nederland, waarvan 2 

betrokken als kaaryakarta voor het 
evenement 

Abhyas Varg 13 & 14 augustus 2016 Verdiepingskamp met 15 kaaryakarta’s, voor 
het eerst georganiseerd 

Shibir 15 t/m 19 augustus 2016 57 deelnemers, nieuwe locatie in 
Amsterdam 

 

Deelnemers MahaShibir UK stappen in het vliegtuig Impressie MahaShibir UK (avondprogramma)

Groepsfoto op Raksha Bandhan tijdens de Shibir Workshop door Raja Yoga Nederland op de Shibir
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4. Vibhaag (commissies) 

In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2016 zijn er binnen Sangh vier vibhaags. Een overzicht van 
de activiteiten van deze vibhaags is omschreven in deze sectie. 

4.1. Sharierik (lichamelijke ontwikkeling) 

In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2016 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) 

In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2016 is er met betrekking tot bouddhiek het volgende te 
melden: 

 De bouddhiek vibhaag heeft bestaan uit tien personen; 
 De vibhaag heeft één Sangh Kiran (stichtingsblad) uitgebracht. 

4.3. Sampark & Vistaar (contact & uitbreiding) 

In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2016 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) 

In de periode 1 januari t/m 31 augustus 2016 is er met betrekking tot nidhi het volgende te 
melden: 

 De nidhi vibhaag heeft bestaan uit één persoon; 
 Er is een negatief resultaat geboekt over de periode van € 779,50. Dit resultaat is het gevolg 

van hogere huurkosten voor de shakha’s door een stijging van het aantal shakha’s met twee; 
 Het eigen vermogen is door het negatieve resultaat verslechterd van € 2.990,17 naar  

€ 2.895,54; 
 Het bouwfonds is minimaal gegroeid met een bedrag van € 319,29 tot een totaal van  

€ 10.808,83; 
 Alle crediteuren zijn afbetaald. 

 


