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Voorwoord
Statutair is het VAS bestuur gehouden om een jaar en financieel verslag te overhandigen aan haar leden en
donateurs. Het jaar en financieel verslag 2017 wordt aan de algemene ledenvergadering gepresenteerd op
zondag 20 mei 2018 in het buurthuis Gein, Wisseloord 83 te Amsterdam Zuidoost. Als vereniging probeert VASAmsterdam op deze manier inzicht te geven in het reilen en zeilen van de organisatie.
Over 2017 kan VAS met gepaste trots de volgende topics vermelden:
Bestuurswisseling
Start digitale nieuwsbrief
30 jarig bestaan Vaidiek Arya Samaj Amsterdam
Meer hierover leest u elders in dit jaarverslag.
Het bestuur en de Leden Advies Commissie van VAS-Amsterdam danken hierbij:
- Alle deelnemers, die trouw of incidenteel de hawandiensten bijgewoond hebben
- Een ieder, die de taken volgens het jaarrooster 2017 hebben uitgevoerd
- Alle mensen, die niet in de jaarrooster staan ingedeeld maar ons hebben verrast met (extra) persaad,
versnaperingen en/of warme maaltijden voor de mandirdiensten
- Een ieder, die vrijwel elke keer in de keuken of anderszins geholpen hebben om de dag soepel te laten
verlopen
- De leden, die om wat voor reden weinig/geen deelgenomen hebben aan de hawandiensten maar ons
financieel of op andere wijze steunen en ten slotte
- Alle leden, die contributie hebben betaald en hawan bezoekers die een Daan (gift) hebben gegeven
Amsterdam, april 2018
Het bestuur van VAS-Amsterdam,
NAMASTE
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1. De tien grondbeginselen/principes van de Arya Samaj
(voor individuele toepassing)
Welke handeling men ook in het dagelijkse leven verricht: ze passen vrijwel altijd binnen de kaders van
de tien grondprincipes zoals Swami Dayanand Saraswati deze in 1877 heeft samengesteld. Of deze op
persoonlijke of maatschappelijke niveau plaatsvinden, maakt geen verschil.
1.

Ishvara, (onpersoonlijke God) is de oorzaak van alle ware kennis en de zaken, die hieronder gekend
worden.

2.

Het Opperwezen is waar, intelligent, heilig, gelukkig, almachtig, rechtvaardig, barmhartig, zonder gelijke.
Hij is de onderhouder van het heelal, de albeheerser, de aldoordringer, alwetend, zonder vrees. Hij is
zonder begin, ongeboren, oneindig, onveranderlijk, eeuwig, onverouderbaar, onsterfelijk en
onlichamelijk. Slechts hem komt aanbidding toe.
Grondprincipe één en twee zijn met het ‘gewone’ verstand eigenlijk niet voor te stellen. Door verdieping in
spiritualiteit kan men een stap verder komen, waardoor de principes begrijpelijker worden.

3.

De Veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van alle Arya Samaji’s om ze te
lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen.

4.

Ieder zal steeds bereid zijn, de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen.
Grondprincipe drie en vier. Deze principes betogen het (kritisch) vergaren en overdragen van kennis over de
“ware“ kennis. Swami Dayanand heeft gewaarschuwd om theorieën niet klakkeloos over te nemen maar
deze kritisch te bekijken alvorens deze, als ware kennis aan te nemen en te verkondigen. Was tegen
dogmatiek. “Gebruik je eigen gezond verstand alvorens zaken aan te nemen“: Was zijn credo.

5.

Alle daden dienen deugdzaam te zijn, d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging van hunner
toelaatbaarheid of slechtheid.
Dit principe gaat over gedrag, normen en waarden. Omgaan met elkaar.

6.

Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn van de wereld te betrachten, n.l. door het bevorderen van
aller lichamelijk, geestelijk en sociale ontwikkelingen van de mensheid.
Een veel omvattende doelstelling waaraan elk mens een bijdrage dient te leveren.

7.

Ieder zal in overeenstemming met zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden.
Een principe van normen en waarden (waardering) en gedrag.

8.

Onkunde moet uitgeroeid en kennis moet worden verspreid.
Een principe dat opvoeding, ontwikkeling en overdracht benadrukt.

9.

Niemand zal tevreden moeten zijn met eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als
ondergeschikt aan dat van allen.
Hiermee wordt bedoeld: delen met elkaar zowel materieel als immaterieel en het eigen belang ondergeschikt
maken aan het gemeenschappelijk belang.

10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In
persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden.
Binnen de tien grondprincipes is er ook plaats voor een persoonlijke keuze door het individu zelf.

PS. Volgens de Vedische filosofie is God onpersoonlijk en wordt Ieshwar genoemd.
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2. ANBI informatie Vaidiek Arya Samaj Amsterdam
Naam:

VAIDIEK ARYA SAMAJ AMSTERDAM (VAS-AMSTERDAM)

RSIN:

8166.13.138

Contactgegevens:

Agaatvlinder 16, 1113KP Diemen; info@vasamsterdam.nl

Website:

www.vasamsterdam.nl

2.1 Bestuurssamenstelling (mei 2014 – mei 2017)
Het oud bestuur heeft zitting genomen vanaf mei 2014 tot mei 2017.
Functie

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Voorzitter

Dhr. Inder Mataw

020-6006180

i.mataw@hetnet.nl

Vicevoorzitter

Dhr. Dhiraj Sital

020-7799045

dhirajsharmas@yahoo.com

Secretaris

Mvr. Sandhya Ganpat

06-24644475

sandhya.ganpat@gmail.com

Penningmeester

Dhr. Wirjanand Behari
Dhr. Sardhanand
Jhinkoe

020-6976809/06-3064888

wbehari@hotmal.com

06-38609972

s_jhinkoe@yahoo.com

2e
Penningmeester

Mvr. Dharma Tilakdharie

06-36129648

dharma65@hotmail.com

Commissaris

Dhr. Randhir Mangre

06-18515006

Ranoesa2003@hotmail.com

2e Secretaris *

* Per 22 mei 2016

2.2 Bestuurssamenstelling (vanaf mei 2017)
Het nieuwe bestuur dankt het vorige bestuur voor hun geduld, inzet en doorzettingsvermogen en zal haar
uiterste best doen om het voortbestaan van VAS-Amsterdam te continueren.
Volgens de statuten blijft dit bestuur tot mei 2020 en zal de volgende verkiezing plaatsvinden.
Bestuur vanaf mei 2017
Functie

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Voorzitter

Dhr. Sanjay Ramkisoen

06-54976107

voorzitter@vasamsterdam.nl

Vicevoorzitter

Dhr. Perkash Sewbalak

06-28140585

perkash.sewbalak@vasamsterdam.nl

Secretaris

Mvr. Sandhya Ganpat

06-24644475

secretaris@vasamsterdam.nl

Penningmeester

Dhr.Sardhanand
Jhinkoe

06-38609972

penningmeester@vasamsterdam.nl

Commissaris

Dhr. Randhier Mangre

06-18515006

randhir.mangre@vasamsterdam.nl
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2.3 Leden Advies Commissie (LAC) VAS-Amsterdam
De leden Advies Commissie is in juni 2011 geformeerd ter ondersteuning van het VAS bestuur. Tijdens de ALV is
de oude commissie ontbonden en is er een nieuwe commissie samengesteld.
Oude commissie tot mei 2017:










Dhr. Jawahar Behari (Bart)
Dhr. Mani Mataw
Dhr. Radjinder Ganpat
Dhr. Sardhanand Jhinkoe
Dhr. Ramon Ramkisoen
Dhr. M. Soekhradj
Dhr. R. Sewbalak
Dhr. Moen Koesal
Dhr. D. Chedammi

- voorzitter
- lid
- lid
- lid (tot 22 mei 2016)
- lid
- lid (vanaf begin 2012)
- lid (vanaf augustus 2012)
- lid (vanaf augustus 2014)
- lid ( vanaf mei 2014)

De nieuwe commissie vanaf mei 2017 bestaat uit:







Dhr. D. Chedammi
Dhr. Jawahar Behari (Bart)
Dhr. Radjinder Ganpat
Dhr. Ramon Ramkisoen
Dhr. Mahinder Soekhradj
Dhr. Mani Mataw

- voorzitter
- lid
- lid
- lid
- lid
- lid

2.4 Pandits verbonden aan VAS-Amsterdam












Pandita Veda Vuydehee Bissessur
Pandita C. Sahebdin Ramkhelawan
Pandit B. Raghoebarsing
Pandita Rasiawan
Pandit H. Biseswar
Pandit W. Jaipal
Pandita Prija Jaipal
Pandit B. Rewti
Pandit R. Koesal
Pandita S. Jipat- Kanhaising
Pandit A. Harcharan

020-6198876/06-13454262
020-6654703/06-57000697
035-6017730/06-22329134
0317-426331
010-8443882
010-4327093/06-21931028
06-28325916
079-3418227/06-52771055
0644025069
0620816010
0616272092
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3. Beleidsplan Vaidiek Arya Samaj Amsterdam 2016-2020
Het beleidsplan is goedgekeurd door de algemene leden vergadering van 20 mei 2018.
Beleidsterreinen

Actie

Haalbaarheid

Middelen

Planning

Spirituele beleving.
(in combinatie met
voorlichting over actuele
maatschappelijke
thema’s).

samenstellen jaarrooster, overleggen,
vergaderen met bestuur en Leden van
de Advies Commissie (LAC) en vele
vrijwilligers.

Goede ervaringen in de
afgelopen 29 jaar, vooral de
viering van het 25 jarig bestaan in
2012.

Dekking door jaarlijkse
begroting (donaties en
contributie van de
leden)
VAS begroting.

Najaar vooraf gaand aan het
volgend jaar
(zoals afgelopen jaren).

Aanstellen vaste
vrijwilligerscontract/invoeren van
vrijwilligerscontracten

Niet altijd gemakkelijk
vrijwilligers te vinden, maar het
lukt elke keer weer om tot een
goed einde te brengen. Mensen
Op de jaarrooster melden zich af.

Dekking door de
jaarlijkse
begroting.

Lopende tot 2016.

Bestuurservaring
Deskundigheid
bestuur

mei 2016/2017 en 2018
Parallel en/of na samenstellen
van het jaarrooster

Er zullen op
verschillende
manieren aan geld
inzameling worden
gedaan.

2016-2018 (planning volgens
de noodzaak op dat moment)

Financiële kosten zijn
minimaal en indien
nodig gedekt door de
begroting
Jaarlijkse financiële
bijdrage aan de st.
Holi/Divali Amsterdam
(begroting) + input
jaarlijkse financiële
bijdrage aan Stg. OOG
(begroting) + input

Doorlopend

Uitvoering
jaarprogramma/wekplan
.

jaarlijkse algemene
leden
vergadering in mei en
informatie tussentijds
Eigen ruimte/ mandier

conform de statuten

structurele jaarlijkse
praktijk
informeel is het gelukt en
formaliseren moet ook lukken.

Motivatie en noodzaak
zijn groot.

Activering en
uitbreiding
leden

Samenstellen van diverse commissies
z.a. bouw/koop, financiële,
inrichtingscommissies e.d.
Opstellen:
-Financieel wervingsplan
-PR materiaal
-Tekenen van ANBI overeenkomsten
met donateurs
Contact leggen en onderhouden met
leden en werving nieuwe leden door
bestuur en LAC.

Samenwerking in
Zuidoost met stichting
Holi/Divali
Amsterdam
Samenwerking in
Zuidoost met stichting
OOG

Overleg en afstemming
intern met bestuur en leden van LAC en
extern met stg. Holi/Divali Amsterdam
(afvaardiging permanente zitting)
Vergaderen/overleggen en afstemmen
van uit te
voeren activiteiten.

Goede ervaringen
gedurende afgelopen ca. 30 jaar

Samenwerking
landelijk met
stichting PRASNE
Dutch Aryan
Federation

Samenwerking met
Leger des Heil
Amsterdam

VAS-Amsterdam is mede
oprichter van deze stichting met ca. 9
levensbeschouwelijke
organisaties in Amsterdam
Zuidoost. Doel is uitbreiding met meer
organisaties. (afvaardiging permanente
zitting)
contact onderhouden met
de lidorganisaties
landelijk, na overleg
en afstemming.
Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal
in het Nederlands (folders, brochures,
pamfletten etc.).VAS-Amsterdam is
mede oprichter van Prasne & is
participant sinds 2007
(permanente zitting)
Aanbod diner aan
daklozen

De wens voor een
eigen mandir dateert
van 1987.

Is lopende en kan
worden geïntensiveerd

Er zijn vele verleggen
geweest vóór de oprichting van
deze stichting en enkele
gezamenlijke activiteiten met
goede
ervaringen.
De noodzaak van het
bouwen aan een harmonieuze
samenleving staat hoog in het
vaandel van de participanten

2016-2017

Jaarlijks in het voorjaar
en najaar

De eerste gezamenlijke
activiteit is gepland
voor februari 2016.
Verder zal gewerkt worden
volgens de planning van
stichting OOG

Goede ervaring de
afgelopen 10 jaar

Jaarlijkse financiële
bijdrage en
menskracht
+ input

jaarlijks terugkomende
activiteit minimaal
1 publicatie per jaar
(brochure)

Jaren ervaring hiermee.

Giften van vrijwilligers
En VAS + input

Financiële
bijdrage/kosten en
menskracht
Financiële kosten
moet nog worden
onderzocht

Voorbereiding in
december. Uitvoering in
februari van het jaar
daarop volgend.
jaarlijks terugkomende
activiteit in het derde kwartaal.

Openlucht havan

Organiseren havan dienst in de open
lucht.

Goede ervaring in 2014 e.v..

Activering havanboeken
voor in de mandir

Nieuwe havanboeken drukken ivm de
verkorte havan diensten en de volgorde
van de overige mantras.

Is lopende
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Voorbereiding in 2015.
Uitvoering in 2016.

4. Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden die zij verrichten voor de vereniging.
Voor de inzet en investering is dit geen goede zaak voor VAS-Amsterdam. Bovendien wordt het steeds
problematisch om geschikte bestuurders en vrijwilligers te vinden om VAS te kunnen runnen. Om de inzet en
investering in haar geheel te kapitaliseren is besloten om:
1. Aan bestuurders een vacatievergoeding te verstrekken van € 50,-- per zitting met een maximum van €
500,-- per jaar, per persoon indien de begroting dit toelaat.
2. Met vrijwilligers 3 a 4 vrijwilligerscontracten af te sluiten voor de maandelijkse uitvoering van de
activiteiten conform de richtlijnen van de belastingdienst en ook indien de begroting dit toelaat.
Deze betalingen worden gedaan in de maand december als er goed zicht is op de inkomsten van 2016 en volgend.
Indien de inkomsten de begroting niet bereiken worden deze posten als eerste geschrapt.
Aan (gast) voorlichters wordt de gangbare KM vergoeding gegeven.
Verder zijn van toepassing de richtlijnen van de belastingdienst voor GIFTEN (donaties en km vergoeding
reiskosten).

5. Doelstelling (Statutaire)
De vereniging heeft ten doel:
1.

Het scheppen van voorwaarden ter ontplooiing van lichamelijke (shaririek), geestelijke/spirituele (aatmiek),
sociaal-maatschappelijke (samadjiek) en culturele (sanskritiek) ontwikkeling van het individu en de
gemeenschap met in achtneming van de tien grondbeginselen van de Arya Samaj, welke grondbeginselen
zijn vermeld op een aan deze minuut gehecht document, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

2.

De vereniging wil haar doel bereiken door:
a. het beheren en exploiteren van een gebouw/centrum of ruimte waarin de vereniging activiteiten
kan organiseren in algemene zin; dit gebouw/centrum of ruimte al dan niet tegen een vergoeding
beschikbaar te stellen aan natuurlijke of rechtspersonen voor activiteiten in de geest van de
doelstellingen van de vereniging en zij dienen het Huishoudelijk Regelement te onderschrijven.
Voor zover toestemmin/vergunning is verkregen van de bevoegde autoriteiten zal het centrum
tevens locatie zijn voor huwelijksvoltrekkingen;
b. het bevorderen van de dialoog tussen religieuze, levensbeschouwelijke en maatschappelijke
organisaties van niet Arya Samaj origine op lokaal, regionaal/provinciaal en landelijke niveau voor
onderling begrip en respect;
c. het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, workshops, congressen en ceremonieën ter
bevordering van de saamhorigheid tussen de aanhangers van de Vedische leer onderling en de
(Nederlandse) gemeenschap in het algemeen;
d. het samenwerken met nationale en internationale organisaties, die hetzelfde of een verwante doel
nastreven;
e. het organiseren van activiteiten op het gebied van zang, dans, (podium) kunst en muziek;
f. het verzorgen van en (doen) uitgeven van schriftelijke, digitale periodieken, publicaties, artikelen
en boeken met de bedoeling om educatief/informatief/spiritueel een bijdrage te leveren aan de
lichamelijke, geestelijke, spirituele en sociaal-maatschappelijke welzijn;
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g.

het geven van humanitaire, materiele en immateriële hulp – al dan niet via erkende nationale en/of
internationale organisaties bij omstandigheden, die dit noodzakelijk maken en naar oordeel van het
bestuur van de vereniging.

6. Verslag van het jaarprogramma 2017
6.1 Jaarprogramma 2017
Het jaarprogramma 2017 is volledig uitgevoerd.

Enkele hoogtepunten gedurende het jaar 2017:
- Het jaarlijks voorzien van een warme maaltijd door Vaidiek Arya Samaj Amsterdam aan de bezoekers en
beheerders van Leger des Heils in Amsterdam. Deze traditie wordt jaarlijks voortgezet door VAS in verband
met het vieren van de geboorte van onze hervormer Maharisi Saraswatie Swami Dayand op 11 februari 1824
te Tankara in de provincie Gujraat in India. De vrijwilligers van dit jaar: Wierjanand Behari, Jawaharlal Behari,
Wieraj Ganpat, Shardanand Jhinkoe, Radjinder Ganpat en mevrouw Sewbalak.
- VAS heeft een jaarlijkse jongerendag in het rooster (september), deze dag is speciaal gericht op jongeren.
- Holi en Divali viering is goed verlopen.
- Vaidiek Arya Samaj Amsterdam heeft haar 30 jarig bestaan gevierd op zondag 19 november 2017. Dit
heugelijk feit werd gevierd te Diemen in zaal de Omval.
Vanaf 17.00 werden de gasten ontvangen en welkom geheten door het bestuur en werd er thee/koffie en
bojo aangeboden. Uiteindelijk waren er ruim 100 gasten aanwezig. Het programma begon met Havan dienst
geleid door Pta. C. Sahebdin en afgesloten met enkele liederen van de VAS bhajan groep (zang koor). Daarna
was de beurt aan een drietal sprekers, namelijk Inder Mataw (oud bestuurslid en jaren een van de trekkers
van VAS), Wim Jaipal (namens Koepelorganisatie Prasne en pandit) en als laatste spreker Sanjay Ramkisoen.
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Sanjay is de huidige voorzitter van VAS en benadrukt wat het toekomstperspectief kan zijn van VAS als
vereniging zonder aanwas van nieuwe leden.
Na de sprekers kon men genieten van een roti rol, bara en diverse drankjes. Vanaf 20 uur werd er door
Pandit Mahabali enkele bhajans gezongen. De viering werd feestelijk en dansend afgesloten met live muziek
rond 21.30.

6.2 Algemene Leden vergadering VAS-Amsterdam
In mei van elk jaar wordt de algemene leden vergadering gehouden.
De belangrijkste mededelingen/besluiten (21 mei 2017):
- Er wordt door de leden/donateurs een algehele goedkeuring gegeven aan het jaar en financieel verslag 2016.
- Aftreden oud bestuur en ontbinden LAC.
- benoemen nieuw bestuur door verkiezingscommissie:
Radjinder Ganpat en Dilip Chedammi zijn onderdeel van de verkiezingscommissie, zij bedanken het oude
bestuur en geven aan dat er volgends de statuten een lijst moet worden ingediend met nieuwe
bestuursleden. Aangezien er maar 1 lijst is zal het nieuwe bestuur bij acclamatie worden aangenomen.
- Aantreden nieuw bestuur
 Voorzitter: Sanjay Ramkisoen
 Vice-voorzitter: Perkash Sewbalak
 Penningmeester: Sardhanand Jhinkoe
 Commissaris: Randhir Mangre
 Secretaris: Sandhya Ganpat
- Benoeming nieuwe kascommissie: Wim Behari en Dew Koesal.
- Benoeming nieuwe LAC commissie.
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7. Website VAS-Amsterdam
De website wordt minimaal 1 keer per maand geactualiseerd om ervoor te zorgen dat er geen verouderde
informatie op staat. De informatie heeft betrekking op voornamelijk activiteiten van VAS Amsterdam, andere
zusterorganisaties en het overkoepelende orgaan PRASNE.
Om de doelgroep van VAS Amsterdam beter te bereiken, is tevens in 2011 besloten om een Facebook pagina te
starten en in 2017 is er gestart met het versturen van nieuwsbrieven. Alle informatie op Facebook is hetzelfde
als op de website. Veel van de leden zijn actief op Facebook. Het voordeel hiervan is dat we ze direct kunnen
benaderen, bovendien kunnen we niet-leden direct op de hoogte stellen van aankomende activiteiten. De
Facebook en nieuwbrief zijn gelinkt aan een Twitter account genaamd "@vasamsterdam".
Er zijn geen statistieken beschikbaar van 2017 dit omdat VAS-Amsterdam overgestapt is naar een andere hosting
provider met als doel een kostenbesparing en een volledigere pakket dan voorheen.
Er is wel meer gebruik gemaakt van digitale middelen zoals facebook, youtube, nieuwsbrief. Er is ook gestart met
het mailen vanaf @vasamsterdam.nl mail adressen i.p.v. privé mail adressen dit komt de professionalisering ten
goede. Er zijn ook mailforwarders aangemaakt. Het voordeel is dat er bij een toekomstige bestuurswisseling geen
verandering zichtbaar zal zijn voor de buitenwereld. De emailadressen blijven namelijk gelijk alleen intern zullen
de forwardadressen aangepast worden.
Het bestuur is bezig met nog meer vernieuwingen m.b.t. digitale middelen en heeft enkele stappen ondernomen.
In het komende jaar (2018) zal er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de mandir diensten live te
streamen er zal ook meer aandacht worden besteed aan het vernieuwen van de huisstijl en de website.
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8. Externe contacten VAS-Amsterdam
8.1 PRASNE
Afgevaardigden namens VAS-Amsterdam bij PRASNE zijn de heren Radjinder Ganpat penningmeester en Inder
Mataw. Zij hebben een substantiële bijdrage geleverd bij deelname van het 10 jarig bestaan van Prasne. Het 10
jarig bestaan is gevierd op 17 juni 2017 te Utrecht.
VAS-Amsterdan en Prasne hebben op 15 oktober 2017 gezamenlijk divali viering georganiseerd te Amsterdam.
Divali viering is gevierd met een havan, warme maaltijd en muziek.

8.2 STICHTING OOG
VAS wordt bij de stichting OOG vertegenwoordigd door Inder Mataw als vicevoorzitter en Radjinder Ganpat als
penningmeester. Stichting OOG is direct betrokken bij de oprichting van een Adviesraad Sociaal Domein op
initiatief van de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost. Deze ontwikkeling is in 2016 door gegaan en tegen
het einde van het jaar stop gezet vanwege een nieuw in te voeren bestuurlijk stelsel in Amsterdam inclusief de
zeven stadsdelen.
Een ander traject waar I. Mataw namens Stichting OOG aan deelneemt, is het bij elkaar brengen van informele
en formele zorg. In 2016 heeft hij geparticipeerd in een conferentie geïnitieerd door het Stadsdeel Zuidoost over
dit thema. Uit de conferentie is uitgekomen om een Platform informele zorg op te richten. Deze ontwikkeling
gaat door in 2017.

8.3 Stichting Holi/Divali Amsterdam
VAS-Amsterdam wordt hier vertegenwoordigd door de heer Wim Behari. Hij geeft goede sturing bij het
organiseren van de jaarlijkse Holi viering in het voorjaar en Divali in het najaar van elk jaar.
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9. Financieel verslag 2017 VAS-Amsterdam
9.1 Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten

Baten overzicht
Opbrengst aartigelden
Opbrengst donaties
Opbrengst contributies
Opbrengst mokken
Ontvangen bankrente

2016
€2.596,€ 5.758,€ 4.007,€ 434,-

2017
€ 2.507,42
€ 3.429,93
€ 4.075,20
€ 40,00
€ 223,65

Totaal opbrengsten (baten)

€ 12.795,-

€ 10.276,20

Lasten overzicht
Reiskostenvergoeding pandits
Kantoorkosten
Verzekeringen
Algemene kosten (mandirdienst)
Huurkosten buurthuis
Bankkosten
Openlucht Havan
30 jarig lustrumviering
drukwerk
openlucht havan
Donatie ASAN
Kinderfeest
Totaal lasten/ uitgaven
afrondingsverschillen
Batig saldo 2017

2016
€ 500,€ 236,€ 316,€ 1.225,€ 2.850,€ 169,€ 1.015,-

2017
€ 320,00
€ 553,76
€ 52,58
€ 2.860,00
€ 170,46
€ 785,97

€ 114,€ 1.015,€ 1.150,€ 412,€ 7.987,€ 4.808,-
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€ 4.742,77
€ 1,74
€ 5.531,69

9.2 Balans per 31 december 2017
Balans per 31 december 2017
Activa

31 december 2016

31 december 2017

Liquide middelen

€ 0,00

€ 0,00

Kas

€ 12,80

€ 0,00

Bank

€ 70.369,-

€ 75.900,65

Totaal activa

€ 70.382,-

€ 75.900,65

Passiva

31 december 2016

31 december 2017

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Stichtingsvermogen

€ 70.382,-

€ 0,00

Totaal passiva

€ 70.382,-

€ 75.900,65
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9.4 Getekend verslag kascommissie

15

9.5 Begroting 2018
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10. Conclusie
VAS-Amsterdam haar bestaansrecht vanaf 1987 bewezen. Hetgeen betekent wel dat we niet stil kunnen zitten.
We hebben nog een grote inhaalslag te maken voornamelijk in de digitale wereld.
In het huidige tijdperk spelen digitale middelen en zeer grote rol. Men is gewend om informatie met een muisklik
te verkrijgen.
De motivatie voor het realiseren van een eigen mandir is er nog steeds, Het bestuur zal hier ook het komend jaar
mee doorgaan en het streven is om zo snel mogelijk een eigen mandir te realsiseren.
De vaste activiteiten en de maandelijkse lezingen worden naar tevredenheid uitgevoerd en de vaste bezoekers
aantallen zijn stabiel n.l. 50 tot 60. Bij hoogtijdagen zijn deze aantallen hoger.
VAS-Amsterdam heeft een ANBI status sinds 2008. VAS-Amsterdam voldoet ook in 2017 aan de strenge criteria
van de belastingdienst en is opnieuw aangemerkt als een ANBI organisatie. Dit is zeer gunstig voor VAS donateurs
in verband met belastingaftrek bij giften in natura/in geld aan VAS-Amsterdam. Het bestuur zal ernaar streven
de ANBI status ook in de komende jaren te behouden.
VAS-Amsterdam is verder bezig met interne herstructurering “het huis op orde krijgen”. Hiermee wordt bedoeld
dat we alle zaken wat we op papier hebben proberen te digitaliseren zodat het makkelijker en sneller
toegankelijker wordt en het zorgen voor een beveiliging hiervan.
Al met al is het een innoverend jaar geweest voor VAS-Amsterdam
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