
 
Vaidiek Arya Samaj Amsterdam 

(VAS-Amsterdam) 
 
 

 

Financieel verslag 
 2020 

Met ANBI-informatie 
 

 
 
 
 
 

Vaidiek Arya Samaj Amsterdam, Agaatvlinder 16, 1113KP Diemen,  

ING Bank NL42INGB000047958  

RSIN: 816613138, Dossiernummer 60708, KVK-nummer: 40535690 

WWW.VASAMSTERDAM.NL 

Info@vasamsterdam.nl 

 
 
 



 
 

2 
 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 

1. De tien grondbeginselen/principes van de Arya Samaj ....................................................................................... 3 

2. ANBI-informatie Vaidiek Arya Samaj Amsterdam ............................................................................................... 4 
2.1 Bestuurssamenstelling (mei 2017 – heden) .................................................................................................. 4 

2.2 Jongerenraad ................................................................................................................................................. 4 

2.3 Pandits verbonden aan VAS-Amsterdam ...................................................................................................... 4 
3.Beloningsbeleid .................................................................................................................................................... 5 

4.  Doelstelling (Statutaire) ...................................................................................................................................... 5 

5. Financieel verslag 2020 VAS-Amsterdam) ........................................................................................................... 6 
5.1 Staat van baten en lasten 2020 ..................................................................................................................... 6 

5.2 Balans per 31 december 2020 .................................................................................................................. 7 

5.3 Getekend verslag kascommissie .................................................................................................................... 8 
5.4 Begroting 2021 .............................................................................................................................................. 9 



 
 

3 
 

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 Ishwar 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 2017 – heden) 
 

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 

Volgens de statuten wordt er elke 3 jaar een nieuw bestuur gekozen, de volgende verkiezingen zijn in mei 2020.  

 
2.2 Jongerenraad 
De jongerenraad is onder andere verantwoordelijk voor de digitale nieuwsbrieven, Sociale Media en de techniek 
tijdens de maandelijkse mandir diensten.  
 
• Dhr.   Newien Ganpat   - voorzitter 
• Dhr.   Dinesh Ganpat  - lid 
• Dhr.   Werinder Ganpat  - lid 
• Mevr. Warsha Jaddoe  - lid 
• Mevr. Rosita Dewki   - lid 
 
 
2.3 Pandits verbonden aan VAS-Amsterdam 
 
• Pandita Veda Vuydehee Bissessur  020-6198876/06-13454262 
• Pandita C. Sahebdin Ramkhelawan  020-6654703/06-57000697 
• Pandita Sjama Gobiend    06-38158899 
• Pandit B. Raghoebarsing    035-6017730/06-22329134 
• Pandit W. Jaipal     010-4327093/06-21931028 
• Pandit B. Rewti     079-3418227/06-52771055 
• Pandit R. Koesal     0644025069 
• Pandit Anand Harcharan   06-26514544 
• Pandit Suren Mahabali    06-29219272 
• Pandit Stephen Rawinder Pikaar  06-16456404 
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3.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). 

 
4.  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 toestemming/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 verwant 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 het 
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. 

 

5. Financieel verslag 2020 VAS-Amsterdam) 
 

5.1 Staat van baten en lasten 2020 
 
 
Staat van baten en lasten voor jaarverslag 2020              
Baten overzicht 2019 2020 

Opbrengst aartigelden € 2.707,13 € 549,05 

Opbrengst donaties € 5.422,02 € 2.162,68 

Opbrengst contributies € 3.725,20 € 2.600,20 

Opbrengst flessen     

Ontvangen bankrente € 34,11 € 22,21 

      

Totaal opbrengsten (baten) € 11.888,46 € 5.334,14 

      

Lasten overzicht 2019 2020 

Reiskostenvergoeding pandits € 75,00   

Kantoorkosten € 161,95 € 89,53 

Verzekeringen € 367,09 € 423,20 

stg  Holi diwali  € 300,00   

Huurkosten buurthuis € 2.700,00 € 690,00 

Bankkosten € 183,83 € 187,94 

Openlucht Havan € 920,00   

donatie Mandir Zoetermeer € 250,00   

muziek holi en diwalifeest € 150,00   

reiskosten derden € 89,53 € 280,96 

Restitutie te veel betaalde contributie € 200,00   

      

Totaal lasten/ uitgaven € 5.397,40 € 1.671,63 

afrondingsverschillen     

Batig saldo  € 6.491,06 € 3.662,51 
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5.2 Balans per 31 december 2020 
 

Balans per 31 december 2020   
Activa 31 december 2019 31 december 2020 

Liquide middelen € 87.926,02 € 91.588,53 

Totaal activa € 87.926,02 € 91.588,53 
 

  
Passiva 31 december 2019 31 december 2020 

Eigen vermogen € 87.926,02 € 91.588,53 

Totaal passiva € 87.926,02 € 91.588,53 
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5.3 Getekend verslag kascommissie 
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5.4 Begroting 2021   

   
 

Vaidiek Arya Samaj (VAS) Amsterdam: Begroting 2021  
   

Omschrijving Debet Credit 
Reiskostenvergoeding pandits € 300,00   
Kantoorkosten € 500,00   
Verzekeringen € 160,00   
Huurkosten buurthuis € 2.700,00   
Bankkosten € 175,00   
Openlucht Havan € 1.200,00   
muziek holi en diwalifeest € 300,00   
Opbrengst aartigelden   € 3.000,00 
Opbrengst donaties   € 3.250,00 
Opbrengst contributies   € 4.500,00 
Opbrengst flessen   € 50,00 
Ontvangen bankrente   € 75,00 
Totaal € 5.335,00 € 10.875,00 

 
 
 
 
 


