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Inleiding 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen. In dit 

document kunt u lezen hoe de Shree Raam Mandir is ontstaan en wat onze missie, visie en 

doelstellingen zijn. We laten u kennis maken met de organisatie waarmee we de missie, visie 

en doelstellingen gaan realiseren en de middelen die ons daarvoor ter beschikking staan. 

Het beleid voor de periode van 2015 tot en met 2019 wordt nader uiteengezet. 

 

Het beleidsplan in deze vorm is in 2014 voor het eerst opgesteld. Primair met als doel 

duidelijkheid te verschaffen aan betrokkenen en geïnteresseerden over missie, visie en 

doelstellingen van de Mandir. 

Daarnaast geeft dit beleidsplan inzicht in de plannen en vormt het een hulpmiddel voor de 

verdere ontwikkeling van de Mandir. 

 

De Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen is een vrijwilligersorganisatie. Bij de 

totstandkoming van dit beleidsplan is gebruik gemaakt van de binnen de organisatie 

aanwezige kennis en kunde. Actieve vrijwilligers met deskundigheid in diverse vakgebieden 

hebben in overleg met het bestuur een concept opgesteld. Na een traject van interne 

communicatie is het definitieve plan in de vorm zoals het voor u ligt tot stand gekomen. 

 

We wensen u veel leesplezier met het lezen van dit beleidsplan. Graag nodigen wij u van 

harte uit de Mandir te bezoeken en indien u zich kunt vereenzelvigen met dit beleid u aan te 

melden als vrijwilliger om zo bij te dragen aan de realisatie. 

 

Jai Shree Raam 
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Onze geschiedenis 

 

De Shree Raam Mandir is gerealiseerd door stichting Jai Hanuman Wijchen. 

In de volgende hoofdstukken wordt in het kort beschreven hoe de Shree Raam Mandir tot 

stand is gekomen, waarom het de Shree Raam Mandir is geworden en wat er in de eerste 

jaren is bereikt. 

 

Het ontstaan van de Mandir 

 

Na de immigratiegolf in de vorige eeuw kwamen mensen uit de Surinaams Hindoestaanse 

gemeenschap in Nederland vooral in huiselijke kring bijeen om hun geloof te belijden. Zo 

ook in deze regio. Enkel in de grotere steden waren er Mandirs (tempels), waar sprekers uit 

binnen- en buitenland het geloof en de filosofie verkondigden en waar men terecht kon voor 

rituelen en diensten. Vaak waren dit kleinere ruimtes. Enkele in eigendom van private 

personen of gehuurd door kleinere gemeenschappen. Vele niet toereikend voor 

voorkomende gelegenheden. 

 

Er is toen initiatief genomen om de haalbaarheid van een Mandir in deze regio te 

onderzoeken. De bijeenkomsten verplaatsten zich, mede door de toenemende 

belangstelling vanuit de woonkamer naar publieke ruimtes. De frequentie van de 

bijeenkomsten was al snel wekelijks. De stichting Jai Hanuman vertegenwoordigde de 

gemeenschap. 

 

Vrijwilligers zorgden er wekelijks voor dat voorzieningen getroffen werden om een sfeer te 

creëren passend bij een tempelbezoek. Na de diensten moest alles worden “opgeruimd”. De 

belangrijkere hoogtijdagen en andere vieringen werden in weer andere, grotere ruimtes 

georganiseerd. Helaas was het niet altijd mogelijk datgene aan te bieden wat men zou willen 

door ontbrekende of niet toereikende voorzieningen. 

  

De noodzaak voor een Mandir werd steeds duidelijker. Niet enkel vanwege de praktische 

zaken, maar vooral door de verdere ontwikkeling van de initiatiefnemers op spiritueel vlak. 

Een belangrijke inspiratie is Zijne Heiligheid Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj, de Guru 

van de initiatiefnemers. 

De behoefte aan een reine spirituele omgeving, waar men naast het vergaren van kennis en 

het beleven van de religie in haar oorspronkelijke vorm de mogelijkheid heeft om zich los te 

maken van de dagelijkse beslommeringen en zich dienstbaar op te stellen leidde tot het 

initiatief een eigen Mandir te stichten. 

 

Aangezien subsidies niet werden verstrekt aan religieuze instellingen is men begonnen 

donateurs te werven voor de realisatie van een eigen Mandir. Echter, wij waren niet de 
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enigen. Vooral in de grotere steden waren er al verschillende organisaties bezig op dit vlak. 

Schandalen van zelfverrijking maakten het werven van donateurs niet eenvoudig. 

 

Na jarenlange werving van donateurs is men overgegaan tot actie. Allereerst is de keus 

gemaakt om de Mandir te realiseren in de gemeente Wijchen. Wijchen genoot de voorkeur 

boven Boxmeer vanwege de centralere ligging en vanwege economische gronden. De 

financiële middelen om de Mandir te bouwen waren niet toereikend. Naast een 

hypothecaire lening zijn er om de lasten zo laag mogelijk te houden renteloze, onderhandse 

leningen afgesloten met particulieren.  

 

Uiteindelijk is de realisatie in 2005 gestart. Onze bouwkundig tekenaar is de heer J. Tetar uit 

Amsterdam. De ruwbouw is gerealiseerd door een bouwbedrijf en de afwerking met de hulp 

van vrijwilligers. 

De officiële opening van de Mandir vond plaats op 18 december 2005. Op 15 januari 2006 

startte de inwijding van de Murti’s (beelden) in de Mandir. Dit ging gepaard met een 5-

daagse yagya (dienst). 

 

Waarom een Shree Raam Mandir? 

 

Tijdens de bijeenkomsten bij mensen thuis en later ook bij de wekelijkse bijeenkomsten in 

publieke ruimtes werd er vooral voorgedragen uit de Raam Charit Manas (Ramayan).  

De Ramayan is geschreven door Shree Tulsidas met als doel de daden van Shree Raam, die 

de essentie van de Veda bevatten te beschrijven en toegankelijk te maken voor leken. De 

Veda is de bron van alle kennis en bevat de sleutel tot de juiste levenswijze, echter voor een 

leek niet toegankelijk. 

 

Shree Raam dji is de “Maryada Purushottam”, hetgeen inhoudt dat zijn manier van leven het 

voorbeeld is voor de mensheid. Hij is volmaakt, perfect en het toonbeeld van zelfbeheersing.  

Zijn uitleg van de negen vormen van Bhakti aan Shabri mata vormt een belangrijke basis 

voor de Mandir. 

 

De Ramayan vormt de basis voor meditatie en wordt door devoten bezongen. Het 

belangrijkste is om de Vedische kennis die het bevat in praktijk te brengen om zo zuiverheid, 

het hoogste bewustzijn en volmaakte gelukzaligheid te bereiken. 

De definitie van Vedische filosofie in de Mandir is: 

De kennis uit de daden en vertelling van God die leidt tot zuiverheid, het hoogste bewustzijn 

en volmaakte gelukzaligheid. 

 

De keus voor een Shree Raam Mandir heeft ten slotte alles te maken met de stichting Jai 

Hanuman Wijchen. Hanuman is immers de grootste devoot van Shree Raam. 
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De ontwikkelingen dusver 

 

Sinds de oprichting zijn er door de inspanningen van de vele vrijwilligers en door 

schenkingen van devoten vele zaken gerealiseerd. 

Hieronder een korte opsomming van een aantal van deze zaken: 

 De gerealiseerde verbeteringen in de inrichting en aankleding van het gebouw. 

 De bestrating van de parkeerplaats en stoep rondom het gebouw 

 De aanleg van de tuin rondom het gebouw 

 De bouw van de Hanuman Mandir op het erf 

 De bouw van de Shiv Mandir op het erf 

 

De afgelopen jaren heeft de Mandir een uitgebreid programma aangeboden. Een korte 

opsomming van een gedeelte van het aanbod: 

 De vieringen van hoogtijdagen 

 Yagya’s met sprekers uit binnen- en buitenland 

 Bezoeken van studenten/scholieren/ andere groepen van geïnteresseerden 

 Educatie in de vorm van: 

o Hindi lessen 

o Dharm Bodh lessen 

o Ramayan lessen 

o Gita lessen 

o Yoga lessen 

o Muzieklessen 

 Culturele activiteiten met nationale en internationale gasten/artiesten 

 

Naast alle gerealiseerde zaken heeft het gevoerde beleid geleid tot het feit dat de hypotheek 

binnen 8 jaar is afgelost. Ook een gedeelte van de onderhandse leningen is terugbetaald. 

 

We hopen de komende jaren weer goed te kunnen investeren in de verdere uitbreidingen en 

het noodzakelijke onderhoud om de Mandir haar functie goed te laten vervullen. 
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Missie, visie en doelstellingen van de Stichting Jai Hanuman 

Shree Raam Mandir Wijchen 

 

In dit hoofdstuk worden de missie, visie en doelstellingen van de Stichting (Mandir) 

uiteengezet. Voor degenen die zich afvragen wat deze termen betekenen. Een missie is 

datgene wat de Mandir naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de 

Mandir staan, wat hun identiteit is en wat hun waarden zijn. 

De visie van de Mandir geeft een algemene voorstelling van de toekomst. Het geeft aan 

waarvoor de mensen gaan, wat hun toekomstdroom is. 

 

Missie van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen 

 

De missie van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen is: 

Gelegenheid te bieden aan mensen om Sat, Chit, Anand te bereiken door het toepassen van 

Navdha Bhakti. 

 

Hieronder een korte toelichting. 

Mensen: Er wordt in de Mandir geen onderscheidt gemaakt op basis van ras, geloof, 

sekse, leeftijd of andere onderscheidende kenmerken. 

Sat: De ultieme vorm van zuiverheid 

Chit: Het hoogste bewustzijn 

Anand: De volmaakte gelukzaligheid 

 

Daarnaast zijn Sat, Chit en Anand verschillende namen van God, immers God is de bron van 

alle zuiverheid, God is het hoogste bewustzijn, God is het grootste geluk. 

 

Bhakti: Liefde en toewijding aan God. Bhakti is zowel een middel als een doel. Bhakti 

vormt de basis voor alle (spirituele) activiteiten en is de manifestatie van 

onze allerhoogste liefde voor God. 

Navdha Bhakti: 9 vormen van toewijding die allen leiden tot Sat, Chit en Anand, een 

liefdevolle vereniging met God. Volgens de literatuur zijn diegenen die zich 

toewijden volgens de Navdha Bhakti het meest dierbaar voor God. 

 

Het feit dat de Mandir het huis van God is doet vermoeden dat het enkel om religie gaat. De 

filosofie reikt echter verder en biedt een ieder gelegenheid tot zelfontplooiing. 
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Visie van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen 

 

De visie van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen is: 

Navdha Bhakti een bron van inspiratie te laten zijn voor mensen in hun dagelijkse leven. 

 

Bhakti leidt tot zuiverheid, bewustzijn en gelukzaligheid. 

De Shree Raam Mandir streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een betere samenleving 
middels Navdha Bhakti. Op sociaal maatschappelijk vlak worden de 12 universele 
kernwaarden zichtbaar en overdraagbaar gemaakt. Het gaat om vrede, respect, liefde, 
verantwoordelijkheid, eerlijkheid, samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, bescheidenheid, 
eenvoud, vrijheid en verbondenheid. 
Kortom: Socialere, maatschappelijk bewuste mensen die een groter doel dienen dan enkel 

zelfverrijking. 

 
In verschillende geschriften wordt de Navdha Bhakti uiteengezet. 

 

In de Shree Raam Charit Manas wordt in de Aranyakand, doha 34/35 de Navdha Bhakti door 

Shree Raam verteld aan Shabri mata. Samengevat omvat het de volgende negen punten: 

1. प्रथम भगति संिन्ह कर संगा। 
Zoek goed geestelijk gezelschap op en verkrijg kennis 

2. दुसरर रति मम कथा प्रसंगा॥ 
Met toewijding luisteren naar verhalen over God 

3. गुरु पद पंकज सेवा िीसरर भगति अमान। 
Sta je Guru altijd zonder enige trots of ego ten dienste 

4. चौतथ भगति मम गुन गन करइ कपट ितज गान॥ 

De kwaliteiten van het goddelijke oprecht bezingen 

5. मंत्र जाप मम दृढ़ तिस्वासा। पंचम भजन सो िेद प्रकासा॥ 

Reciteer de naam van God en geloof standvastig in God 

6. छठ दम सील तिरति िहु करमा। तनरि तनरंिर सज्जन धरमा॥ 

Beoefen zelfbeheersing, wees onthecht en verricht de daden van vromen 

7. सािव ँसम मोतह मय जग देखा। मोिें संि अतधक करर लेखा॥ 

Zie God in alles en in allen en heb respect voor heiligen 

8. आठव ँजथालाभ संिोषा। सपनेहंु नतहं देखइ परदोषा॥ 

Wees tevreden en zie nooit fouten in anderen 

9. नवम सरल सि सन छलहीना। मम भरोस तहय हरष न दीना॥ 

Wees oprecht en heb vertrouwen in God. 
 

Diegenen die zich toeleggen op het bovenstaande zijn het meest dierbaar voor God. 
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In de Srimad Bhagavad (7.5.23) zet Prahlad de Navdha Bhakti uiteen voor zijn vader 

Hiranyakasipu. De Navdha Bhakti blijft hetzelfde, te weten: 

1. Shravana, een toegewijde luistert naar de namen en de daden van God 

2. Kirtana, een toegewijde bezingt de namen en daden van God 

3. Smarana, een toegewijde herdenkt en mediteert de namen en daden van God 

4. Pada Sevana, een toegewijde verzorgt de lotusvoeten van God 

5. Archana, een toegewijde vereert en huldigt God 

6. Vandana, een toegewijde aanbidt God 

7. Dasya, een toegewijde wordt dienaar van God en offert al zijn of haar daden aan 

God 

8. Sakhya, een toegewijde ziet God als vriend en ontwikkelt deze vriendschap 

9. Atma Nivedana, een toegewijde wijdt zichzelf en al zijn of haar materiële 

bezittingen aan God 

 

Deze 9 vormen van toewijding leiden tot een liefdevolle vereniging met God 

 

Doelstellingen van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir 

Wijchen 

 

Om de missie en visie te realiseren zijn strategische doelen nodig. Deze doelen dienen de 

spirituele, de sociaal maatschappelijke en de culturele functie die de Shree Raam Mandir 

vervult. Voor zover van toepassing zullen deze functies bij het doel verder worden 

toegelicht. 

 

 Het primaire doel is een plek te zijn waar de Vedische filosofie wordt uitgedragen. 

o Spiritueel: de filosofie die moet leiden tot het bereiken van Sat, Chit en Anand. 

o Sociaal maatschappelijk: universele kernwaarden worden zichtbaar en 

overdraagbaar gemaakt. 

o Cultureel: een praktische invulling wordt gegeven aan activiteiten (rituelen zoals 

puja’s, sanskaars etc.) zoals voorgeschreven in de Vedische filosofie en vieringen 

van hoogtijdagen. 

 

Activiteiten in de Mandir zijn ten minste te relateren aan het primaire doel. 

Universele kernwaarden zijn o.a. vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, 

samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, bescheidenheid, eenvoud, vrijheid en 

verbondenheid. 
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 Het doel is verder een plek te zijn waar men onderricht kan volgen/informatie kan 

verkrijgen 

o Spiritueel: onder andere onderricht in de Vedische literatuur 

o Sociaal maatschappelijk: onder andere een functie te vervullen als 

kennisorganisatie tussen de verschillende groeperingen in de samenleving 

o Cultureel: onder andere onderricht in taal (Hindi & Sanskrit) en Indiase muziek. 

 

 Het doel is tevens een plek te zijn waar goed geestelijk gezelschap aanwezig is 

o Spiritueel: om verhalen en leringen van God voor jong en oud op een 

toegankelijke manier te vertellen en te bezingen 

o Sociaal maatschappelijk: voor geestelijke zorg voor het individu en / of het gezin 

o Cultureel: voor ondersteuning bij voorkomende diensten en rituelen 

 

 Het doel is de Mandir een plek te laten zijn waar men Seva kan doen. 

o Spiritueel: God dienen door onbaatzuchtig, respectvol, niet oordelend en 

oprecht met mensen en omgeving om te gaan. 

o Sociaal maatschappelijk: maatschappelijk betrokken, onbaatzuchtig, liefdevol, 

respectvol, verantwoordelijk, eerlijk samen te werken 

Een persoon die aldus zijn/haar bijdrage levert wordt Sevak genoemd. 

 

 Op organisatorisch vlak is het doel om: 

o de doelstellingen te realiseren met de hulp van Sevaks 

o financieel transparant, stabiel en gezond te zijn 

 

 Ten slotte is het doel de ter beschikking staande middelen in stand te houden en verder 

te verbeteren. 

 

De exploitatie van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen is zonder enig 

winstoogmerk. 
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De organisatie Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir 

Wijchen 

 

Om de missie en visie van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen uit te 

dragen is de bijdrage van vele toegewijden noodzakelijk. In het navolgende wordt 

uiteengezet hoe het een en ander georganiseerd is en welke middelen beschikbaar zijn om 

de doelstellingen te realiseren. 

 

Verder nog belangrijk om te noemen de sponsoren, donateurs en bezoekers van de Mandir, 

die op hun wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Mandir. 

 

De organisatiestructuur 

 

De organisatie bestaat uit verschillende organisatieonderdelen. Allereerst is er een Pandit 

Samaadj, een bestuur en de overige Sevaks (vrijwilligers). 

 

De Sevaks leveren de grootste bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de 

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen (binnen het daartoe gestelde kader). 

 

De Pandit Samaadj 

 

Een Pandit is een geleerde. Iemand die zich kundig heeft gemaakt op het gebied van de 

heilige geschriften onder toezicht van een leermeester (Guru). 

De Mandir beschikt over meerdere Pandits. Samaadj betekent “groep”. 

 

Zij dragen voornamelijk middels Pravachans de Navdha Bhakti uit. Tijdens dergelijke 

voordrachten/lezingen brengen zij op begrijpelijke wijze de kennis uit de Vedische literatuur, 

die leidt tot vereniging met God over. 

Daarnaast verlenen zij geestelijke zorg gericht op het individu of het gezin. 

In de Mandir vormen zij steun en toeverlaat voor zowel het bestuur als de Sevaks en dragen 

zij zorg voor verdere ontwikkeling op spiritueel vlak. 

 

Als de Mandir getypeerd wordt als een kennisorganisatie dan zijn dit de dragers van kennis. 

Naast het verzorgen van de dagelijkse Seva, Pravachans, Puja’s en Yagya’s (vieringen in 

verschillende combinaties van Pravachans, Puja’s, lofzang en andere activiteiten) zien zij 

erop toe dat de missie van de stichting heilig blijft. 
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Het bestuur 

 

Het bestuur van Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen bestaat uit de volgende 

personen: 

 

Dhr. Robert Johannes Jozef van der Post, voorzitter 

Dhr. Jaipalsingh Lalbahadoersing, penningmeester  

Dhr. Daijanand Moerlie, secretaris  

Dhr. Mohan Datt Dool, bestuurslid 

Dhr. Sieuwkoewaar Raghoebar, bestuurslid 

 

 

Het bestuur van de Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen ziet erop toe dat de 

visie wordt gerealiseerd door doelstellingen te definiëren die hieraan bijdragen. 

Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de middelen en mensen die de organisatie ter 

beschikking staan op verantwoorde wijze worden ingezet. Verder dragen zij zorg voor het 

onderhoud en de verdere ontwikkeling van de organisatie op het vlak van de ter beschikking 

staande middelen, financiën en Sevaks. 

 

De Sevaks 

 

Een Sevak draagt zorg voor de uitvoering van de door het bestuur en/of de Pandit 

voorgelegde werkzaamheden. Ook de Pandits en het bestuur zijn Sevaks en dragen bij aan 

de uitvoer van werkzaamheden. Op deze wijze dragen Sevaks bij aan de realisatie van de 

gestelde doelen. 

 

Bij voorkomende werkzaamheden wordt door zowel het bestuur als de Pandits gelet op het 

feit dat Sevaks zich op spiritueel vlak ontwikkelen en niet alleen bezig zijn met uitvoerende 

organisatie ondersteunende werkzaamheden. Op deze wijze wordt doorstroming binnen de 

organisatie nagestreefd. 

 

De werkzaamheden die de Sevaks uitvoeren worden in onder andere de volgende 

hoofdgroepen onderverdeeld: 

 Financiën 

 Faciliteiten beheer 

 Catering (keuken) 

 Marketing & Communicatie 

 Activiteiten 

 Werving leden/donateurs en sponsoren 

 IT en ondersteunende diensten 
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De middelen 

 

De Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen beschikt over de volgende middelen 

om haar doelen te realiseren.  

o Een volledig aangeklede en ingerichte Mandir 

o Een Hanuman Mandir 

o Een Shiv Mandir 

o Een plantsoen 

o Parkeergelegenheid 

 

Om ervoor te zorgen dat de Mandir een zuivere en reine omgeving blijft gelden er 

huisregels. Zowel bezoekers van de Mandir als betrokkenen dienen zich op de hoogte te 

stellen van de huisregels en zich te allen tijde dienovereenkomstig te gedragen. 
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Aandachtsgebieden en doelstellingen 2015 – 2019 

 

Het beleid zal de komende jaren met name gericht zijn op de aandachtsgebieden zoals 

hieronder aangegeven. De missie ,visie en strategische doelen blijven de belangrijkere 

uitgangspunten. 

Onderstaande opsomming vormt een basis. Afhankelijk van de aanwezige capaciteit zullen 

prioriteiten worden gesteld en zal er een verdere invulling worden gegeven aan de realisatie. 

Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteit en niet kwantiteit. 

De genoemde doelen zijn nog niet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 

Tijdgebonden). Het streven is om de doelen te realiseren met behulp van een projectaanpak. 

Dit moet leiden tot meer transparantie, verbeterde communicatie, eenvoudigere beheersing 

en realisatie. In projectplannen dienen de doelen SMART te worden gemaakt. 

 

Algemeen 

De focus ligt de komende jaren voornamelijk op het realiseren van een duidelijke identiteit 

van de Mandir en het werven van Sevaks. 

Vieringen en festivals zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de Mandir en dragen bij aan 

een positieve beeldvorming. Positieve beeldvorming heeft een grote invloed op het werven 

van Sevaks, donateurs en sponsoren. 

Het ontwikkelen van een projectaanpak voor projecten in de Mandir zal moeten leiden tot 

een verbeterde kwaliteit. 

 

Bhakti/Dharm Prachaar 

Niet alleen in het jaarprogramma en de dagelijkse en wekelijkse bijeenkomsten zal de 

Navdha Bhakti worden uitgedragen. De komende jaren zullen periodieke thema’s de 

verschillende aspecten van Bhakti belichten. 

Naast kennisoverdracht dient er ook een praktische invulling gegeven te worden. Dus niet 

alleen prediken, maar tevens praktiseren. 

De afgelopen jaren is uit communicatie met bezoekers gebleken dat er vele misvattingen zijn 

en onwetendheid is over belangrijke aspecten uit de Vedische traditie. Voorlichting op dit 

vlak is noodzakelijk om mensen bewust te maken op het gebied van ingesleten patronen. 

Ook in de komende jaren dient het programma laagdrempelig, duidelijk en begrijpelijk te zijn 

voor de gemiddelde bezoeker. 
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Organisatie 

De afgelopen jaren is er veel gerealiseerd echter weinig gedocumenteerd. Op dit vlak zal een 

inhaalslag gemaakt moeten worden en zullen vele zaken beschreven dienen te worden 

teneinde meer duidelijkheid te geven en eenvoudige overdracht mogelijk te maken. 

Ook in de Mandir hebben we te maken met vergrijzing. Verjonging en verdere 

professionalisering van de organisatie behoeft aandacht. Naast professionalisering zal de 

komende jaren ook een plan opgesteld worden om doorstroming binnen de organisatie te 

bevorderen. 

Er zal meer nadruk worden gelegd op het beleid met betrekking tot onze bezoekers. Niet 

alleen het contact met de huidige bezoekers en potentiële bezoekers, maar ook het herstel 

van het contact met ex bezoekers krijgt aandacht. 

Daar waar nodig zullen activiteiten een projectmatige aanpak krijgen om een betere 

beheersing en communicatie te krijgen. 

Jaarlijks wordt geëvalueerd of missie en visie gewaarborgd zijn en de gerealiseerde doelen 

een positieve bijdrage hebben geleverd. 

Veiligheid en maatschappelijk verantwoordelijk handelen dienen steeds in acht genomen te 

worden. 

 

Accomodatie/faciliteiten 

Jaarlijks dienen de aanwezige installaties onderhouden en indien noodzakelijk gecertificeerd 

te worden. Ook hier aandacht voor documentatie. 

Het dak van de Mandir dient voorzien te worden van een Gummadj (koepel). 

De inventaris zal geleidelijk aan vervangen dienen te worden. 

Klein en groot onderhoud aan het gebouw, de tuin, de Shiv Mandir en Hanuman Mandir, 

parkeerplaats en keuken. 

 

Cursusaanbod 

Er zal gekeken moeten worden naar verruiming van het cursusaanbod van de Mandir. 

 

IT en ondersteuning 

De website van de Mandir heeft een update nodig. Betere toepassing van Social media om 

activiteiten in de Mandir te communiceren en contact te leggen met nieuwe bezoekers. 

Vervanging draadloze apparatuur (microfoons zender en ontvangers) vanwege gewijzigde 

frequenties. 

 

Financiën 

De onderhandse leningen worden de komende jaren verder afgebouwd. 
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De huidige stand van donateurs en sponsoren dient ten minste te worden gehandhaafd. 

Toekomstige investeringen of aanvragen zullen op basis van projectplannen goedgekeurd en 

gevolgd worden. 

 

Winkels 

De activiteiten in de winkel dienen in verband met lokale regelgeving getoetst te worden. 

Alle zaken die aangeboden/verkocht worden dienen een duidelijke relatie te hebben met de 

geloofsovertuiging die op de locatie geuit wordt. 

 

Realisatie doelstellingen 

 

Jaarlijks zal er een plan worden opgesteld met de plannen en projecten voor dat jaar met de 

daarbij behorende budgetten. 


