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1. Stichting HindoeïsmeNL 
 

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. Binnen deze gemeenschap zijn wij bekend onder de naam “Mijn Hindoeïsme”. 

 

Bestaansreden 

In Nederland bestaan al diverse organisaties vanuit verschillende hindoestromingen die het 

hindoeïsme uitdragen. Met name voor de 2e t/m 4e generatie Hindoestanen in Nederland zijn er 

verschillende redenen, zoals taalbarrière, geen gestroomlijnde ideeën of irrelevante informatie voor 

het dagelijks leven,  dat zij niet kunnen of willen aanhaken bij de bestaande organisaties. Daarom willen 

wij ons op een laagdrempelige manier inzetten voor deze groep, met name gericht op Hindoestaanse 

jongeren van de 2e tot 3e generatie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden. Daarnaast is de 

informatie op onze website volledig in het Nederlands. 

 

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. 

 

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 Shyama Tetar Armand Bissesar 

Voorzitter Secretaris en Penningmeester Algemeen bestuurslid 

 

Organisatiestructuur 

HindoeïsmeNL heeft naast de drie bestuursleden de motivatie om het bestuur uit te breiden indien 

geschikte en enthousiaste personen zich beschikbaar stellen. Ook zijn er verschillende vrijwilligers 

betrokken om een bijdrage te leveren (bijv. hulp bij organisatie van activiteiten, brainstormen en input 

voor informatie, en andere organisatorische taken). 

 

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

bestaan uit geschikte en enthousiaste personen die zich op vrijwillige basis beschikbaar hebben gesteld 

om een actief een bijdrage te leveren voor onze activiteiten. 

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

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

media post en de website. Het Event Team houdt zich bezig met het organiseren van fysieke en online 

event. Binnen deze teams worden verschillende taken en functies verdeeld. 

  



 
 

2. Plannen en ontwikkelingen 
 

In het eerst kalenderjaar van oprichting was de belangrijkste taak waar HindoeïsmeNL zich mee bezig 

hield de website op zetten ten behoeve van kennisdeling. Het plan was om in 2021 de website verder 

aan te vullen. Gedurende de coronacrisis in 2020 zijn de eerste stappen naar naamsbekendheid 

gemaakt en is ook een start gemaakt met online evenementen. In 2021 is er geïnvesteerd om 

contacten met de doelgroep te onderhouden via social media en nieuwsbrieven. Daarnaast zijn de 

evenementen online gehouden vanwege de voortdurende coronapandemie. De plannen zijn om, 

indien mogelijk, fysieke activiteiten te organiseren in 2022. Activiteiten zullen een bepaalde opzet 

hebben welke aansluit op de Hindoestaanse jongerengemeenschap, zoals vraagstukken die 

momenteel spelen in hun levensfase. De activiteiten zullen ook op een interactieve, educatieve en 

gezellige manier vorm krijgen. Andere ontwikkelingen waar HindoeïsmeNL rekening houdt zijn 

landelijke activiteiten op het gebied van het hindoeïsme, zodat deze kenbaar gemaakt kunnen worden 

aan onze doelgroep. Tevens zullen bredere ontwikkelingen via het online interactieve platform 

plaatsvinden en onderlinge kennisdeling online voort te zetten. Naast de activiteiten zal de stichting 

zich actief inzetten voor een sponsorbeleid en het werven van sponsoren. 

  



 
 

3. Beleid 
 

De volgende algemene plannen zullen komend jaar nagestreefd worden ten behoeve van onze 

doelstellingen. 

 

Professionaliteit 

a) Het bestuur van HindoeïsmeNL zal streven naar uitbreiding ter ondersteuning van het dagelijks 

bestuur 

b) Het bestuur zal streven naar een goede bereikbaarheid voor de doelgroep 

c) Het bestuur zal zich naast het huidige beleid ook bezig houden met een lange termijnplanning 

voor Stichting HindoeïsmeNL 

d) Elk bestuurslid zal zorg dragen voor een volledig archief. 

e) Het bestuur zal zorg dragen voor een structurele communicatie met de doelgroep 

 

Financiën 

a) Het bestuur zal zorg dragen voor de continuïteit van de inkomsten, betreffende donaties en 

sponsoring 

b) Het bestuur zal op zoek gaan naar meer substantiële sponsoren ter voorkoming van 

afhankelijkheid. 

c) Het bestuur zal zorg dragen om meer donateurs te werven 

d) Het bestuur zal bijdragen in natura tijdens activiteiten, zoals onder andere catering, 

ondersteuning voor presentaties en mankracht in de vorm van vrijwilligers, stimuleren 

 

Public Relations 

a) Het Event Team zal activiteiten onder de aandacht brengen van de doelgroep en via contacten 

van externe organisaties om meer naamsbekendheid te verkrijgen. 

b) Het Online Team zal zorgen voor een professionele uitstraling van de website. De website zal 

worden uitgebreid, vernieuwd en goed onderhouden en up to date gehouden worden. 

c) Het bestuur zal investeren in de ontwikkeling en continuïteit van promotiemateriaal. 

 

Online platform 

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

toegankelijk platform waarin waardevolle kennis over het hindoeïsme en relevant voor de huidige tijd, 

centraal staat. 

a) Het Online Team zal de website aanvullen om de doelgroep te informeren omtrent de grote 

feestdagen in een kalenderjaar. Daarnaast worden artikelen die de fundamenten van het 

hindoeïsme weergeven aangevuld evenals artikelen omtrent de moderne insteek van het 

hindoeïsme. 

b) Het Online Team zal online investeren om de 3 pijlers van de stichting te promoten via de 

website en social media kanalen, te weten: Hindyou, Hindoeïsme en Nederland 

c) Het Online Team zal sociale media kanalen (Facebook, Instagram, Linkedin, etc.) onderhouden 

om op deze grote platform actief met haar doelgroep in contact te zijn. Hierbij staat een 

interactieve houding in het kader van kennisdeling centraal. 



 
 

 

Activiteiten 

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

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

a. Het Event Team zal de doelgroep informeren en periodiek activiteiten organiseren om 

betrokkenheid en kennisdeling met de doelgroep te behouden en vergroten. 

b. Het bestuur zal het Event Team instrueren, ondersteunen en tezamen de organisatie van de 

activiteiten evalueren. Teams die mogelijkheden zien het aantal activiteiten uit te breiden, 

zullen hiertoe worden gestimuleerd 

c. HindoeïsmeNL zal cross-team kwalitatief activiteiten aanbieden. 

 

Kennisdeling 

HindoeïsmeNL zal op verschillende manieren vanuit het Content Team kennis delen. Het doel is om op 

de drie basiskanalen onze kennis te verspreiden: social media, website en tijdens activiteiten. 

a. Het Content Team zal artikelen produceren die interessant zijn voor de doelgroep. De focus 

hierbij voor de komende jaren is: 

- Fundamenten: De basisprincipes zoals Wie is God?, Dharma, Karma, etc. 

- Puja & Sanskaars: Wat houdt een puja in? Welke Sanskaars zijn er? Wat houden de rituelen 

in? 

- Geschriften: Een duidelijk structuur en toelichting van de belangrijkste geschriften 

- Mantra’s en meer: Bekende mantra’s, aartis, chalisa’s met vertaling en video’s 

- Moderne Hindoeïsme: Actuele onderwerpen belicht vanuit het hindoeïsme. Hierbij kun je 

denken aan klimaat, gelijkheid en taboes. 

b. Het Content Team zal content aanleveren voor korte social media posts met interessante 

kennis over bepaalde onderwerpen die actueel zijn. 

c. Het Content Team zal input leveren voor de kennisonderdelen tijdens onze events. 

 


