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Citaat uit de Rig-Veda
AUM
Sangachachhadhwam Samwaddadhwam, Sanwoomanansee, Jaantaam, Dewabhaagam
Yathaa, Poorwee Sam Jaanaanaa Upaaste
Trek samen op, laat uw gedachten gelijkluidend zijn, overeenkomstig uw gebeden,
verworvenheden, bedoelingen en verlangens,overeenkomstig uw voornemens, uw hart en
overeenkomstig uw gedachten,opdat er een hechte gemeenschap tussen u allen zal zijn.

Over ASAZO
De Stichting Arya Samaadj Zoetermeer en Omstreken (Asazo) is opgericht op 10 april 1994.
De Stichting ASAZO vindt haar inspiratie in het Vedische gedachtegoed zoals dit uiteen is
gezet door Maharishi Swami Dayanand Saraswatie. De grote kracht van Swami Dayanand is
dat hij op basis van een grondige studie van de Vedische geschriften een intellectuele,
religieuze, culturele, sociale en politieke revolutie in gang heeft gezet. Uit de Vedische·
geschriften heeft hij inzicht, kennis en wijsheid ontleend en uiteindelijk instrumenten
ontwikkeld die nuttig zijn voor de verandering en verbetering van de maatschappij.
ASAZO is van oorsprong een zelforganisatie: de organisatie wordt door vrijwilligers bestuurd.
Het werkgebied waarin ASAZO opereert betreft Zoetermeer en omstreken.
ASAZO is lid van de Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED)
De missie van ASAZO
De missie van ASAZO is afgeleid van de grondbeginselen die door Swami Dayanand zijn
verwoord:
De stichting Asazo zet zich in zodanige voorwaarden te scheppen, dat de mens in staat
wordt gesteld zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien en spiritueel te groeien, conform
het Vedische uitgangspunt "Manur Bhavah" wat betekend ‘wordt een spiritueel, evenwichtig
mens’.
De statutaire doelstelling van ASAZO
ASAZO stelt zich ten doel het bevorderen van de Vedische cultuur in de ruimste zin des
woord. Dit omvat dus o.a. filosofie, natuurwetenschappen, Hindi en Sanskriet, religie,
spirituele ontwikkeling, historie, muziek, cultuur, kunst, sport en spel, respect voor de dode
en levende natuur, verdraagzaamheid tussen mensen, lichamelijk, geestelijk en sociaalmaatschappelijk welzijn van het individu, van de gemeenschap in balans met de natuur.
Beleidskeuzes voor deze periode
Enkele jaren geleden is het besluit genomen om een spiritueel centrum te bouwen in
Zoetermeer, in eerste instantie met 2 andere Hindoe-organisaties, waarvan één zich vrij snel
heeft teruggetrokken. Sinds maart 2012 heeft ook de tweede Hindoe organisatie (SSDSZ)
besloten om zich terug te trekken, waarna het bestuur van ASAZO besloten heeft om het
Spiritueel Centrum nu zelfstandig en onafhankelijk te realiseren. Hierna is het bestuur met
daadkracht begonnen met het treffen van de nodige voorbereidingen.
Voor onderhavige beleidsperiode wordt vastbesloten de keuze gemaakt om boven alles zich
in te zetten voor realisatie van het spiritueel centrum.
De reguliere activiteiten, zoals de maandelijkse bijeenkomsten, zullen doorgaan, maar in een
afgeslankte vorm, of juist ter ondersteuning van de bouw van het centrum.
De inzet van de ter beschikking zijnde menskracht zal vooral gericht zijn op het werven van
fondsen en donateurs ter financiering van de bouw.
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Korte termijn doelstelling: 2011 – 2014
Uit het bovenstaande vloeit als korte termijn doelstelling voort:
In het kader van de statutaire doelstelling het realiseren van de bouw en het in gebruik
nemen van het Hindoe Spiritueel Centrum te Zoetermeer.
Lange termijn doelstellingen: 2011 – 2018
Het effectief en efficiënt gebruik maken van het Hindoe Spiritueel Centrum te Zoetermeer ter
realisatie van de statutaire doelstelling.
Alle activiteiten van ASAZO zullen daarin worden ondergebracht. En ook andere organisaties
worden in de gelegenheid gebracht gebruik te maken van het Centrum voor activiteiten die
passen binnen de doelstellingen van ASAZO.

De activiteiten van ASAZO.
De activiteiten die ASAZO ontwikkelt sluiten aan bij de visie, filosofie en beginselen van Arya
Samaadj in het algemeen en bij de missie van ASAZO in het bijzonder.
Gedacht moet worden aan sociale, culturele en spirituele activiteiten. Ook activiteiten op het
gebied van educatie, voorlichting en het beschikbaar stellen van informatie over de Hindoecultuur behoren hiertoe. De activiteiten van ASAZO komen voort uit de doelstellingen van de
stichting.
Bovengenoemde activiteiten worden ingevuld door maandelijkse bijeenkomsten.
Daarnaast wordt actief geparticipeerd in regionale activiteiten zoals:
Jaarlijkse Milan Festival in Zoetermeer in de maand juni
Jaarlijkse Milan festival in Den Haag in de maand juli
Jaarlijkse Colour Locale Festival in Zoetermeer in de maand september
Voor de komende jaren is er speciale aandacht is er voor de volgende activiteiten:
-werving van fondsen en donateurs voor bouw en onderhoud van het spiritueel centrum
-de inhoudelijke ontwikkeling van de Arya Samaj in het werkgebied;
-participatie in integratie maatschappelijke vraagstukken
-verbetering van de interne organisatie
-verbetering van de communicatie met en betrokkenheid van de achterban
-ontwikkelen en verspreiden van vedische leer-en voorlichtingsmateriaal
-bevorderen van samenwerking met externe organisaties
-het organiseren van Vedische voorlichtingsbijeenkomsten;
-het mede organiseren van en deelnemen aan congressen, lezingen en studiedagen;
-het organiseren van excursies;
-het uitgeven van Hindoe(staans) gerelateerde publicaties;
-het aanbieden van anti-stress technieken met kennis van Yoga en meditatie
-spiritualiteit en rituelen ter verheffing van lichaam, geest en bewustzijn.
De tien grondbeginselen van de Arya Samaj dienen meer dan voorheen ingezet worden ter
bevordering van individueel en maatschappelijk welzijn. Zie pagina 7.
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Financiering
Voor de bouw van het spiritueel centrum is een financieel plan opgesteld.
Voor de bouw van het centrum en de reguliere maandelijkse activiteiten worden aangewend:
-eigen middelen
-subsidies van overheidsinstellingen
-door particuliere fondsen ter beschikking gestelde middelen
-giften en schenkingen van andere organisaties, bedrijven en individuen door Anbi Status.
Voor de financiering van het Spiritueel centrum is een fundraisingscommissie samengesteld
bestaande uit:
1. Dhr. J.B.Tewarie
2. Dhr. R. Mahesh

Beheer van de fondsen
De fondsen zullen beheerd worden door een kundige financiële commissie bestaande uit:
1. Dhr. Keshwar B. Tewarie
2. Mevr. Astrid Gobhardan
3. Dhr, Chan Ramkisoen

Register Accountant
Jurist
Penningmeester Asazo

Besteding van de fondsen
De bestedingen van de fondsen voor het Hindoe Spiritueel centrum zullen uitgevoerd worden
door een ervaren bouwcommissie bestaande uit:
1. Dhr. Ir Aniel Ramjanam
Architect van het Spiritueel centrum
2. Dhr. Ir Dew Ramadhin
Adviseur voor bouwtechnische zaken
3. Dhr. Ir Rishi Bhagwandas
Adviseur voor bouwtechnische zaken
De bestedingen van de huidige reguliere maandelijkse activiteiten wordt beheerd door de
penningmeester.
Naast de financiële en bouwkundige commissies is er ook een commissie van aanbeveling
die de activiteiten en het project voor het realiseren van het Hindoe Spiritueel centrum
ondersteunt.
In de commissie van aanbeveling hebben de volgende personen zitting:
Dhr. Jaap Vaandrager…………..
Dhr. Sudhir Prabhoe…………..
Dhr. Ram Ramlal……………..
Mevr. Jutta Wolf………………..
Dhr. Steven Pikaar……………..
Dhr. Robby Bhoendie…………..
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Entrepreneur
Entrepreneur
Politicoloog
Ondernemer
Pandit (Priester)
Vastgoed specialist
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Het bestuur:
De bestuurssamenstellingen van Arya Samaadj Zoetermeer en Omstreken
Oprichtingsdatum
Adres :

Werkgebied

:

:

19 mei 1994
Radijsakker 58
2723 TM Zoetermeer
Zoetermeer en Omstreken

Bestuurssamenstelling

: conform KVK inschrijving

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Dhr. J.B.Tewarie
Dhr. Ir. A.Ramjanam
Dhr. C. Ramkisoen
Dhr. P. Jagru
Dhr. W. Datadin
Dhr. S. Soekhoe
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De Grondbeginselen Arya Samaadj.
1. God is de oorzaak van alle ware kennis en van zaken die hierdoor gekend worden;
2. Het Opperwezen (God) is waar, Intelligent, Heilig, Gelukkig, Almachtig, Rechtvaardig,
Barmhartig, zonder gelijke. God is de Onderhouder van het heelal, de Albeheerser, de
Aldoordringer, alwetend, zonder vrees. God is zonder begin, Ongeboren, Oneindig,
Onveranderlijk, Eeuwig, Onsterfelijk en Onlichamelijk. God is de maker van het heelal.
Slechts Hem komt aanbidding toe;
3. De Veda's zijn de boeken der Ware kennis. Het is de voornaamste plicht van de mens 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.
5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging
of zij al dan niet toelaatbaar zijn.
6. Het hoofddoel van Arya Samaadj is het welzijn der wereld te bevorderen d.i. bevordering
van aller lichamelijke, geestelijke en sociale belangen.
7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld
worden.
8. Onwetendheid moet worden overwonnen door kennisvergaring.
9. Niemand zal tevreden zijn met het eigen welzijn maar een ieder dient dit te beschouwen
als ondergeschikt aan het algemeen 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.
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Bijlage: uitreksel Kvk

ASAZO Beleidsplan 2011-2018

8

ASAZO Beleidsplan 2011-2018

9

