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Voorwoord  
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting HindoeïsmeNL over het  beleidsjaar 2020. In dit jaarverslag 

vindt u een overzicht van alle verschillende activiteiten die onze stichting in het afgelopen jaar heeft 

ontplooid. Daarnaast vindt u achtergrondinformatie, zoals onze visie en onze geschiedenis. Tot slot, 

vindt u onze financiële verantwoording over 2020. 

 

Stichting HindoeïsmeNL is opgericht op 02-04-2020. Ondanks de corona crisis hebben we een sterk 

bestuur kunnen vormen en een bijzondere inspanning geleverd om in een paar maanden de oprichting 

en voorbereidende taken te volbrengen. Het doel is om op diverse manieren het hindoeïsme op een 

laagdrempelige en toegankelijke wijze met name aan de jongeren aan te bieden, om zo het hindoeïsme 

levend te houden in Nederland. Door middel van het publiceren van artikelen over het hindoeïsme op 

onze website www.mijnhindoeisme.nl, proberen wij hindoejongeren te informeren en te stimuleren 

zich te verdiepen in het hindoeïsme en hoe je deze levenswijze, kernwaarden en boodschappen van 

het hindoeïsme vandaag de dag kan implementeren in deze moderne maatschappij. Naast het bieden 

van informatie via onze website, doen wij dit ook door het organiseren van evenementen.  

 

Het beleidsjaar 2020 was een jaar dat in het teken stond van onze oprichting. Op verschillende niveaus 

is geprobeerd vorm te geven aan onze doelstellingen. Zo is er veel tijd en aandacht besteed aan onze 

website en social media kanalen, dit zijn immers onze belangrijkste communicatiemiddel met onze 

doelgroep. Vanwege de covid-19 pandemie was het helaas niet mogelijk om fysieke activiteiten te 

organiseren. Er is daarom hard gewerkt aan onze eerste online event, dat in november met succes 

heeft plaatsgevonden. Daarnaast hebben we verschillende teams met vrijwilligers opgezet. Zij hebben 

met succes en plezier hun tijd en kennis ingezet om de doelen van Mijn Hindoeïsme te realiseren, 

waarvoor dank namens het hele bestuur. 

 

Ondanks de beperkingen die werden veroorzaakt door de corona maatregelen, is 2020 het jaar waarin 

wij onze eerste stappen hebben gezet en zijn wij ontzettend trots op alles wat wij het afgelopen jaar 

al hebben bereikt. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om alle bezoekers van onze website 

en evenement en alle donateurs te bedanken voor hun steun in het afgelopen jaar.  

 

Namens het bestuur van Stichting HindoeïsmeNL, 

 

Sunjay Sardjoe 

Voorzitter 

 

 

 

 

  

  

http://www.mijnhindoeisme.nl/


 
 

1. Algemeen 

 

1.1. Missie, visie en doelstellingen 
Stichting HindoeïsmeNL is opgericht op 02-04-2020. Het betreft een organisatie zonder winstoogmerk, 

waarbij de duurzaamheid van het hindoeïsme in Nederland centraal staat. Wij trachten om kennis uit 

het hindoeïsme kenbaar te maken, waarbij de nadruk ligt op vraagstukken en kerninformatie in de 

moderne tijd. Daarnaast is ons streven om onafhankelijk informatie te geven over andere 

hindoeïstische organisaties en activiteiten in Nederland. Ook willen wij door interactieve 

communicatie en activiteiten de saamhorigheid binnen de hindoegemeenschap vergroten. Op deze 

manier draagt HindoeïsmeNL bij aan de groei van de hindoegemeenschap in onze moderne 

maatschappij. 

 

Missie en visie 

HindoeïsmeNL brengt laagdrempelig kennis over het hindoeïsme als levensbeschouwing en religie 

onder de aandacht in Nederland. In brede zin voor iedereen die interesse heeft, maar vooral ook voor 

de toekomstige Hindoestaanse generaties. Wij brengen Hindoestaanse jongeren samen, met als doel 

een hechte gemeenschap te bouwen waarbinnen de duurzaamheid van het hindoeïsme behouden 

blijft. 

 

Doelstellingen 

HindoeïsmeNL heeft ten doel, zoals ook omschreven in de statuten:  

a. het bevorderen van levensbeschouwing en religie in Nederland met behulp van het hindoeïsme;  

b. de duurzaamheid van het hindoeïsme in Nederland te waarborgen door middel van kennisdeling en 

het bevorderen van saamhorigheid;  

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

1.2 Bestuur  
HindoeïsmeNL heeft een bestuur van 3 leden die elk een specifieke taak op zich nemen. Het bestuur 

vergadert maandelijks (indien nodig geacht vaker) en heeft daartussen veel contact. De bestuursleden 

verrichten de werkzaamheden voor de stichting op vrijwillige basis. Om de continuïteit te waarborgen 

werken de bestuursleden veel samen en delen zij taken indien nodig. 

 

De bestuursleden zijn: 

Sunjay Sardjoe    Voorzitter 

Shyama Tetar  Secretaris en Penningmeester 

Armand Bissesar Algemeen bestuurslid 

 

  



 
 

1.3 Beleid 2020  

 

Online 

HindoeïsmeNL tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van een interactief 

toegankelijk online platform waarin waardevolle kennis over het hindoeïsme en relevant voor de 

huidige tijd, centraal staat. Daarvoor wordt via de website, social media kanalen en nieuwsbrieven 

informatie gedeeld en interactie gecreëerd met de doelgroep. 

 

Activiteiten 
HindoeïsmeNL zal activiteiten organiseren die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van 

de stichting, waarbij sociale interactie, kennisdeling en saamhorigheid centraal staan. HindoeïsmeNL 

zal komend jaar activiteiten organiseren met ondersteuning van vrijwilligers en zal de activiteiten 

evalueren. De activiteiten zullen plaatsvinden op een goed bereikbare locatie en zal zijn gericht op 

Hindoestaanse jongeren. Afhankelijk van de covid-19 pandemie, is het streven om de eerste activiteit 

in het najaar te organiseren. 

 

Financiën  
HindoeïsmeNL zal voor het realiseren van de website en activiteiten afhankelijk zijn van financiële 

middelen. Hiervoor zal op verschillende manieren donateurs en sponsoren geworven worden, die onze 

missie en visie delen. Zolang dat in de opstartfase onvoldoende uitgerold is, dan is het voornemen dat 

de bestuursleden zich wenden tot eigen bijdrage. 

  



 
 

2. Verslagen 

 

2.1. Huisstijl en branding  
Vanwege de covid-19 pandemie, hebben we in 2020 veel aandacht besteed aan de opzet van onze 

website op basis van een uitgedachte lange termijnstrategie ter ondersteuning van het publiceren van 

onze content en van onze werkwijze.  

 

De organisatie is onder de doelgroep bekend als Mijn Hindoeïsme. Er is gekozen voor deze naamgeving 

omdat de doelgroep zich op deze manier beter kan identificeren met onze doelstellingen. Tevens leent 

deze naamgeving vanuit marketing technische oogpunten beter en strategischer ten behoeve van 

branding, onder andere via social media kanalen.  

 

Daarnaast hebben we een huisstijl en diverse design templates ontwikkeld die de basis hebben 

gevormd van onze communicatie, naar zowel extern als intern. Deze huisstijl is vertaald naar onze 

communicatie kanalen en zijn uitvoerig uitgewerkt in onze website (desktop versie), social media 

kanalen, nieuwsbrieven, visitekaartjes en ondersteunend materiaal bij presententaties (powerpoint 

e.d.)  

 

2.2. Website 
Op 18-08-2020 werd de website www.mijnhindoeisme.nl van Stichting HindoeïsmeNL gelanceerd. Het 

hindoeïsme bevat veel kennis die we kunnen delen. Voor ons was het belangrijk om in deze 

hoeveelheid van informatie een goede structuur in te hebben dat herkenbaar is voor onze volgers en 

informatie omvat die hen aanspreekt. Op de website hebben we een verdeling in categorieën gemaakt, 

namelijk: Fundamenten, Puja & Sanskars, Geschriften, Mantra's & Meer, Feestdagen betekenis en 

Moderne Hindoeïsme. 

 

In 2020 hebben wij ons gefocust op content omtrent de voornaamste fundamenten van het 

hindoeïsme. De eerste publicaties betrof de onderwerpen: Wie is God, de Ziel, reïncarnatie, verlossing, 

Dharma) en besloeg in totaal 7 artikelen.  

Daarnaast hebben wij sindsdien artikelen gewijd aan voorbijkomende hindoe feestdagen, te weten: 

Ganesh Chaturthi, Radha Asthmi, Navratri, Diwali en Gita Jayanti. Tevens werd ook de actualiteit, in 

het kader van moderne hindoeïsme, aangestipt in een modern artikel artikel over corona en dierendag.  

 

In de maanden augustus t/m december hebben wij 23 artikelen op onze website gepubliceerd. Onze 

website werd bezocht door ruim 6300 bezoekers. De meeste artikelen zijn meer dan 100 keer bekeken 

en hierop is positief feedback ontvangen.  

 

2.3. Social media 
De artikelen die te lezen zijn op onze website, worden via social media kanalen gepromoot. Het 

betreft Instagram, Facebook en LinkedIn. De meest volgers hadden wij op Instagram met welgeteld 

1432 volgers. Hier vond ook de meeste communicatie plaats en onze post over ‘Diwali’ had 353 likes, 

wat een bijzonder hoog aantal is.  

http://www.mijnhindoeisme.nl/


 
 

Onze Facebook pagina was minder populair. We hebben eenmalig geïnvesteerd in de promotie van 

onze Facebook pagina. Dit heeft gezorgd voor een hoog bereik, waarbij het aantal volgers of likes 

matig is toegenomen.  

 

2.4. Nieuwsbrieven 
Via onze website kunnen bezoekers zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Van augustus tot en met 

december hebben wij 3 keer een nieuwsbrief gestuurd. Onze laatste nieuwsbrief in 2020 is verstuurd 

naar 50 verschillende emailadressen.  

 

2.4. Online event 'Herken mijn hindoeïsme' 
Op 22-11-2020 vond onze eerste online event plaats via ZOOM. Dit was tevens onze eerste evenement 

georganiseerd met als doel om in contact te komen met onze doelgroep. Het thema van dit event was 

“Herken mijn hindoeïsme”. We hadden in totaal ruim 30 deelnemers. De middag bestond uit een 

presentatie waarin we ons als organisatie voorstelden. Dit werd gevolgd door een informatief stuk 

over hoe we in het dagelijks leven aspecten van het hindoeïsme terug zien in onze moderne 

maatschappij, denk aan yoga, diervriendelijk voedsel, maar ook influencers met boodschappen uit het 

heilige boek Bhagvad Gita. Daarna werden de deelnemers in 7 groepen opgedeeld, met 5-6 

deelnemers en een host. De functie van host werd verzorgd door bestuursleden en teamleden uit het 

content team en event team. Onderwerpen als de ideale ochtend routine en de corona pandemie 

werden besproken en bediscussieerd in kleinere groepen. Er werd gebrainstormd en ideeën 

uitgewisseld. Verder kwamen tips vanuit het hindoeïsme aan bod. Na afloop vond een terugkoppeling 

per werkgroep plaats en was er tijd voor gezellig digitaal samen zijn. Op basis van onze nabespreking 

en de feedback via de evaluatieformulieren hebben we kunnen geconcludeerd dat het een geslaagd 

eerste activiteit is geweest en voor herhaling vatbaar is in de toekomst. 

 

 

  



 
 

3. Financieel jaarverslag 
 

3.1 Financieel jaaroverzicht  
In ons oprichtingsjaar 2020 omvat het financieel jaaroverzicht geen volledig boekjaar. Inkomsten en 

uitgaven zijn bijgehouden vanaf datum van oprichten 02-04-2020. Derhalve zijn er geen vergelijkende 

cijfers beschikbaar. De financiële overzichten zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke 

vereisten. 

 

Balans 

 

Activa 
 

2020 

Immateriële vaste activa € - 

Materiële vaste activa € - 

Vorderingen en overlopende activa € - 

Liquide middelen € 2.031 

Totale activa € 2.031 

 

Passiva 
 

2020 

Reserves en fondsen € 2.031 

Langlopende schulden € - 

Kortlopende schulden € - 

Totale activa € 2.031 

 

De donaties zijn verworven ten behoeve van (fysieke) activiteiten.  

Staat van baten en lasten 

 

 Saldo 2020 

Inkomsten  

Inkomsten uit eigen fondsenwerving € 2.393 

Overige inkomsten € 50 

  

Bestedingen  

Kosten beheer en administratie € 412 -  

Totaal € 2.031 

 

 



 
 

4. Achtergrondinformatie 

 

4.1. Organisatiestructuur 
Stichting HindoeïsmeNL is in 2020 opricht in Utrecht door 3 hindoejongeren die als gezamenlijk doel 

hadden om het hindoeïsme te behouden in Nederland, met name voor de komende generaties. Zij 

zagen helder voor ogen dat ze dit wilden bereiden door het delen van kennis en het bevorderen van 

saamhorigheid. Zij hadden de ambitie om de jongeren generatie te motiveren om samen met elkaar 

het hindoeïsme een nieuwe vorm te geven die past bij de generatie en op deze manier te streven naar 

het voortbestaan van het hindoeïsme in Nederland, door de gegeven kennis en tradities die er zijn aan 

te vullen en op te bouwen met nieuwe kennis en tradities passend bij de nieuwe generatie.  

 

Stichting HindoeïsmeNL heeft drie bestuursleden, die tevens functioneren als het dagelijks bestuur. 

Daarnaast zijn er 7 teamleden actief die zich actief inzetten binnen verschillende teams. Binnen de 

organisatie zijn 3 teams werkzaam: Content Team, Online Team en Event Team. Deze teams bestaan 

uit geschikte en enthousiaste personen die zich beschikbaar hebben gesteld om een bijdrage te leveren 

te leveren voor onze activiteiten.  

 

De taken van het bestuur zijn gericht op het besturen van de organisatie. Daarbij spelen zij ook een 

actieve rol binnen de teams en vertegenwoordigen zij de organisatie naar externe partnerorganisaties 

en richting sponsoren. De bestuursleden vergaderen 1x per maand.  

 

Het Content Team houdt zich inhoudelijk bezig met de artikelen die worden gepubliceerd op de 

website. Het team in 2020 bestond uit:  

 

Naam Startjaar Actief op 31-12-2020 

Sunjay Sardjoe 2020 ja 

Shyama Tetar 2020 ja 

Priya Cheyyar 2020 ja 

Ajay Dhingra 2020 ja 

Anupam Ramdaras 2020 ja 

Ashis Autar 2020 ja 

Parini Chauhan 2020 ja 

 

Het Online Team houdt zich bezig met het design en weergave van onze huisstijl, de social media post 

en de website. Het team in 2020 bestond uit:  

 

Naam Startjaar Actief op 31-12-2020 

Sunjay Sardjoe 2020 ja 

Armand Bissesar 2020 ja 

Savannah Bisessar 2020 nee 

Vindhyavasini Charoe 2020 ja 

 



 
 

Het Event Team houdt zich bezig met het organiseren van fysieke en online event. Sinds het team nog 

een beperkte groep bevat, wordt in projectgroepen gewerkt waar ook content en online teamleden 

aanschuiven om te ondersteunen bij het organiseren van een event. Het team in 2020 bestond uit: 

 

Naam Startjaar Actief op 31-12-2020 

Sunjay Sardjoe 2020 ja 

Akash Dharampal 2020 ja 

 

Daarnaast functioneert de organisatie ook mede dankzij vrijblijvende vrijwilligers en adviseurs. 

Adviseurs zijn deskundigen op het gebied van ondernemen en hindoeïsme, die geraadpleegd worden 

om advies in te winnen. Vrijwilligers helpen waar nodig incidenteel op basis van hun beschikbare tijd 

en kennis. 

 

4.2. Overige gegevens 
 

Algemeen Secretariaat  Stichting HindoeïsmeNL 

Kerrieweg 33 

3541 RM UTRECHT 

Tel: +31 6 18027274 

E-mail: info@mijnhindoeisme.nl 

Website: www.mijnhindoeisme.nl 

 

Bankrekeningen  Triodos Bank NV 

IBAN: NL41 TRIO 0788 9452 11 

ten name van Stichting HindoeïsmeNL te Utrecht  

     

Kamer van Koophandel  Kvk-nummer    77776194 

Rechtsvorm  Stichting  

Statutaire naam  Stichting HindoeïsmeNL 

Verkorte naam Stichting HindoeNL 

Statutaire zetel    Utrecht 

Vestigingsadres   Kerrieweg 33 

3541 RM UTRECHT 

Correspondentieadres   Kerrieweg 33 

3541 RM UTRECHT 

Oprichting   02-04-2020 

 

ANBI:    https://www.mijnhindoeisme.nl/anbi  


