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Voorwoord 
 
Met trots presenteren wij het jaarverslag 2021 van Stichting Maharshi Dayānand Wéd 
Widyālay (MDWW) aan onze donateurs en belanghebbenden.  
 
Hierbij geven wij onze belanghebbenden en geïnteresseerden inzicht in de concrete 
resultaten, die wij het afgelopen jaar volgens ons beleidsplan hebben behaald. Als 
bestuur houden wij ons bij het besturen en aansturen van de organisatie aan de 
geldende wet- en regelgeving, waaronder de ANBI-criteria en de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). Dit doen wij volgens het statuut, het 
beleidsplan en de tien grondbeginselen van de Aarya Samaadj, die zijn leidend bij het 
uitvoeren van al onze activiteiten. Dit jaarverslag en de hierin bereikte mijlpalen, zullen 
tijdens de jaarlijkse donateursbijeenkomst in een presentatie uitgebreid worden 
toegelicht. Dankzij de steun van onze donateurs, is het project Stichting Aarya 
Samaadj aan de Balwantgirweg in Nickerie te Suriname gestart en vele resultaten 
bereikt. De werkzaamheden zijn tot nu toe goed verlopen, wegens COVID-19 levert 
het enige vertragingen op. De bezoekers van deze Aarya Samaadj zitten vol 
verwachting naar de voortgang van de werkzaamheden uit te kijken, zodat zij veel 
sneller en met een prettig gevoel naar de stichting kunnen gaan. Daarnaast willen wij 
in Nederland onze activiteiten grootschalig uitbreiden en een eigen gebouw (Waidiek 
Dharm Kéndr Nederland) realiseren.  
 
Stichting MDWW moedigt aan en steunt nationaal en internationaal de 
werkzaamheden van de Aarya Samaadj. En wil namelijk allemaal lichamelijk, mentaal 
en sociaal gezond zijn, zoals de zesde grondbeginsel van de Aarya Samaadj dit als 
hoofddoel bekrachtigt. Een mooie stap om de doelen van MDWW de realiseren!  
 
Mevrouw T. Mangroe 
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1. Visie  
Zoals het in ons beleidsplan verwoord is, is het bereiken van welzijn het hoofddoel van 
de Stichting MDWW. De stichting tracht dit te verwezenlijken door in de breedste zin 
des woord de lichamelijke, mentale en sociale belangen te bevorderen, volgens het 
zesde grondbeginsel van de Aarya Samaadj. 
  
2. Missie 
In het beleidsplan heeft de Stichting MDWW benadrukt dat door het verspreiden van 
Waidiek kennis belanghebbenden de mogelijkheden krijgen om zich sterk te 
ontplooien zodat men zich in alle facetten van de samenleving kan benutten, hetzij in 
Nederland hetzij het buitenland. Elk mens heeft recht op de Waidiek kennis omdat 
hierdoor een harmonieuze leefomgeving ontstaat en een mens bewust gaat gedragen. 
Indien men door kennis te vergaren inzicht krijgt en bewust ernaar handelt, zal er 
ongetwijfeld in de samenleving een positief effect ontstaan. Zoals het effect van yoga 
onomstotelijk wetenschappelijk bewezen is maar niet iedereen weet dat de bron wéd 
is. 
  
3. Marketingstrategieën 
Wij onderscheiden ons door efficiency en transparantie omdat wij alle (project) 
activiteiten jaarlijks in onze donateursbijeenkomst verantwoorden en de financiële 
administratie ter inzage leggen, rekening houdend met de Algemene verordening 
gegevensbescherming. Waarbij de huidige maar ook de toekomstige donateurs 
zonder wantrouwen ons zullen steunen. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij 
zeggen. Wij willen nieuwe doelgroepen in de Nederlandse en internationale markt met 
name Surinaamse, bereiken. In de toekomst zal het internationaal georiënteerd zijn en 
zullen wij ons website voor een breder publiek toegankelijk maken door deze volledig 
in het Engels te vertalen. Wij zullen ons blijven verbinden met de leefwereld van de 
donateurs door interactief te communiceren. 
 
4. De Organisatie 
Naast de statutaire functies die in het onderstaand organogram zijn weergegeven, 
heeft de stichting een netwerk opgebouwd met betrokkenen die de stichting vrijwillig 
adviseren. De leden van het bestuur en de Raad van Toezicht vormen de algemene 
vergadering.  
 

 

Bestuur

T.J. Mangroe
Voorzitter

W. Biharie
Penningmeester 

/ Secretaris

B. Sewraj
Lid

Raad van 
Toezicht

M.K. Biharie
Voorzitter

W. Tahloe
Secretaris

J.J. Harkhoe
Lid
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4.1 Het Bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting MDWW. Deze 
taak omvat in feite alle werkzaamheden om de stichting in stand te houden en zich 
beter maatschappelijk te profileren. Waar het verantwoord is zal het bestuur blijven 
richten op het door de algemene vergadering gewenste beleid en begroting. Het 
bestuur en de algemene vergadering verhouden zich niet in een hiërarchische 
verhouding en daarmee heeft de algemene vergadering ten opzichte van het bestuur 
ook geen bevoegdheid om opdrachten te geven. 
  
4.2 Raad van Toezicht 
De raad van toezicht vergadert over de hoofdlijnen van het beleid, de begroting, ANBI-
criteria, naleving van de wet en regelgeving, bedrijfsmatige resultaten en risico’s en 
het jaarverslag, inclusief financiële verantwoording. 
  
4.3 Vacatiegelden 
Vacatiegeld is een vergoeding die de bestuursleden en leden van de raad van toezicht 
kunnen ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Geen enkel 
lid krijgt een vergoeding waarop ze een beroep op zouden kunnen doen. Iedereen 
levert vrijwillig een lichamelijke, mentale en financiële bijdrage.  
 
4.4 Werkmethoden 
Om ons kwaliteitscyclus te borgen ziet u in de onderstaande afbeelding ons 
werkproces. De rolverdelingen tussen de bestuursleden en de leden van de raad van 
toezicht. Het bestuur is in het rood aangegeven en de Raad van Toezicht in het geel. 
Omdat in de algemene ledenvergadering het Bestuur en de Raad van Toezicht bij 
elkaar komen, is de combinatie van rood en geel, oranje geworden.  

 

In de algemene ledenvergadering houden wij ons aan de gezamenlijke doestelling 
volgens het statuut, wet- en regelgeving en de tien grondbeginselen van de Aarya 
Samaadj. Wij focussen constant op de kwaliteit van de werkprocessen. Door anoniem 
te enquêteren maar ook door directe participatie en inspraakmogelijkheden van de 
donateurs, streven wij naar een optimale samenwerking.  
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5. Activiteiten Suriname 2021 
De Stichting MDWW wil door het verspreiden van de Waidiek kennis 
belanghebbenden de mogelijkheden bieden om zich sterk te ontplooien, zodat men 
zich in alle facetten van de samenleving kan inzetten, hetzij in Nederland hetzij in het 
buitenland.  De Stichting MDWW is zodoende behulpzaam bij een project aan de 
Balwantgirweg 64 (Sawmillkreek-polder) in het Districkt Nickerie te Suriname.

 
 
 
 
 
 

Stichting Arya Samaj Balwantgirweg-Nickerie (SASBNS). 

 
 
 
 
5.1 Stichting SASBNS 

Het project Stichting Arya Samaj 
Balwantgirweg-Nickerie (SASBNS) is  
een bestaande stichting waarvan de 
grond en het gebouw aangepast en 
gerenoveerd zijn. Het perceel is 
ongeveer 25 meter lang en 21 meter 
breed en lag ongeveer een halve meter 
onder straatniveau, waardoor het 
regelmatig onder water kwam te staan 
als het regende. Dit heeft de stichting 
verholpen door het perceel en de 
begane grond tenminste tot 1 meter op 
te vullen. Het gebouw voldeed niet aan 
de doeleisen van de stichting en moest 
daarom ook aangepast worden. Dit 
project is een voorbereidingsproject om 
een gurukul in Suriname te realiseren. 
Indien men door kennis te vergaren 
inzicht krijgt en bewust ernaar handelt, 
zal er ongetwijfeld in de samenleving 
een positief effect ontstaan. Wij 
onderscheiden ons door efficiency en 
transparantie, omdat wij alle projecten 
jaarlijks verantwoorden en de 
administratie ter inzage leggen. 

 
 
 
 
5.2 Doel 
De stichting heeft ten doel:  
1. het verkondigen, prediken en uitdragen van Satya Sanatan Waidiekdharm, te weten: 
de Waidiek (Wedische) kennis (Rigwéd, Yadjoerwéd, Saamwéd en Atharwewéd) 
volgens de grondbeginselen van de Aarya Samaadj (Arya Samaj) en de voorschriften 
van Maharshi Swami Dayanand Saraswati ter bevordering van het welzijn van de 
wereld, onder andere: onderwijs, vorming, opvoeding, sport, cursussen, recreatie, 
etcetra.  
2. het behartigen van lichamelijke, mentale en sociale maatschappelijke belangen. 
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De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
1. het houden van Satya Sanatan waidiekdharm diensten;  
2. de opleiding van waidiekpandiets/pandita’s;  
3. het houden van voordrachten;  
4. het organiseren van leergangen;  
5. het houden van debatten;  
6. het geven van voorlichting en advies;  
7. het uitnodigen van wéd geleerden uit India en andere landen in verband met het    
uitdragen van de Waidiek kennis. 
 
  
 

 

Het project is groot en grondig aanpakt. 
De vloer van het gebouw van de 
Stichting SASBNS staat nu ruim 70 cm 
hoger dan de straat oppervlakte. 
Hierdoor komt het gebouw niet onder 
water te staan als het regent. De 
werkzaamheden worden op de voet 
gevolgd. 
 

 
 
 
Het organiseren van de noodzakelijke voorbereidingen heeft veel tijd gekost. Eind 
december 2020 is de aanbouw gelegd. Alle projecten en activiteiten waarin Stichting 
MDWW investeert, zullen persoonlijk bezocht worden. Zo helpen wij mee met de 
inventarisatie wat er nodig is en hoe de donaties worden uitgegeven. 
 
5.3 Bestuur  
Stichting SASBNS kent statutair een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
beleid van de Stichting, de uitvoering daarvan en de controle daarop. 
 
5.4 COVID-19 
Wegens het coronavirus is in 2021 het verder renoveren en de aanbouw van het 
gebouw stilgelegd in verband met de daarvoor geldende maatregelen. 
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5.5 Toekomst  
In 2022 gaan wij verder op de ingeslagen weg. Dit project is een voorbereidings-
project om een gurukul in Suriname te realiseren waardoor de mensen zich bewust 
gaan gedragen en een belangrijkere rol gaan spelen in de maatschappij. Naar 
verwachting zullen we daar ook het nodige geduld voor moeten opbrengen 
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Het Bestuur presenteert hierbij met genoegen het jaarverslag en de jaarrekening van de 
Stichting voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Bestuur
In het verslagjaar bestaat het Bestuur uit de volgende leden:
- mevrouw T. Mangroe (Voorzitter)
- mevrouw W. Biharie (Penningmeester)
- de heer M.K. Biharie (Voorzitter Raad van Toezicht)

ANBI
Op 1 december 2009 heeft de belastingdienst de Stichting gekwalificeerd als Algemeen Nut Beoogde 
Instelling per 1 januari 2009.

Als gevolg daarvan is de Stichting volledig vrijgesteld van de schenkbelasting op ontvangen donaties
of erfenissen, mits deze fondsen worden gebruikt voor publieke uitkeringsactiviteiten, zoals dit voor de 
Stichting geldt. Giften gemaakt door een ANBI instelling zijn ook vrijgesteld van de schenkbelasting.

Voor de vennootsschapbelasting zijn ANBI's alleen belastbaar voor zover een onderneming wordt 
uitgevoerd. Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay doet geen zaken. Indien een ANBI 
onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, kan het in een jaar vrijstelling van belasting krijgen, 
zolang het jaarlijkse resultaat lager is dan EUR 15.000.

Overzicht Activiteiten
De stand van zaken van de Stichting bij de afsluiting van het boekjaar wordt adequaat gepresenteerd 
in de balans en de winst- en verliesrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen (andere) zaken of omstandigheden van belang ontstaan sinds het einde van het boekjaar, 
die de werkzaamheden van de Stichting, de resultaten van deze operaties of de zaken van de Stichting 
aanzienlijk hebben beïnvloed of kunnen beïnvloeden.

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Bestuursverslag 2021
31 December 2021
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Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Bestuursverslag 2021
31 December 2021

Toekomstige Ontwikkelingen
Het bestuur verwacht geen belangrijke veranderingen in het komende boekjaar en verwacht verder
te gaan met haar activiteiten.

's-Gravenhage,
28 maart 2022

T. Mangroe W. Biharie M.K. Biharie
VOORZITTER PENNINGMEESTER VOORZITTER RvT
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's-Gravenhage
Balans per 31 december 2021

Toelichting 31-12-2021 31-12-2020
ACTIVA

Vlottende Activa
Liquide middelen -4 107.837 105.761

107.837 105.761

TOTALE ACTIVA 107.837 105.761

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
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's-Gravenhage
Balans per 31 december 2021

Toelichting 31-12-2021 31-12-2020

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay

VERMOGEN EN PASSIVA

Algemene / winstreserves -5 106.479 100.033

Kortlopende Verplichtingen -6 1.358 5.728

TOTALE VERMOGEN EN PASSIVA 107.837 105.761
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Toelichting Budget 2021 2020

Inkomsten
Ontvangen giften -7 10.000 11.065 8.332
Rente inkomsten -9 0 0 37

Uitgaven
Bedrijfskosten -8 (4.000) (4.499) (3.207)
Bankkosten -10 (250) (120) (235)

(4.250) (4.619) (3.442)

Resultaat 5.750 6.446 4.927

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Winst- en Verliesrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2021
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2021 2020

Netto resultaat 6.446 4.927

 
(Afname) / Toename van de kortlopende verplichtingen (4.370) (6.570)

Netto kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten 2.076 (1.643)

MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN 2.076 (1.643)

Liquide Middelen per 1 januari 105.761 107.404

Mutaties in liquide middelen 2.076 (1.643)

Liquide Middelen per 31 december 107.837 105.761

Cash Flow Overzicht voor de jaren 2021 en 2020
's-Gravenhage

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
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1 Hoofdactiviteiten

De Stichting is opgericht op 18 oktober 2000, met haar wettelijke zetel en vestigingsplaats in
's-Gravenhage. De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27193095 van 
de Kamer van Koophandel.

Het doel van de Stichting is het overdragen van de Wédische kennis (Rigwéd, Yadjoerwéd, Sāmwéd 
en Atharwewéd) volgens de grondbeginselen van de Ārye Samādj en de voorschriften van Maharshi 
Swami Dayānand Saraswati ter bevordering van het welzijn van de wereld en het behartigen van 
lichamelijke, geestelijke en sociale maatschappelijke belangen.

2 Basis van presentatie

Voor de jaarrekening worden de boekhoudkundige grondslagen gebruikt voor non-profit 
organisaties.

3 Voornaamste grondslagen

a Algemeen
De activa en passiva worden tegen nominale waarde vermeld, tenzij anders aangegeven.

b Valuta
Activa en Passiva zijn weergegeven in EURO.

c Inkomsten en uitgaven
Baten en lasten, met inbegrip van belastingen, worden erkend en gemeld op transactiebasis.

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Toelichting op de jaarrekening
31 December 2021



Pagina 11

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Toelichting op de jaarrekening
31 December 2021

Vlottende Activa 31-12-2021 31-12-2020

Liquide Middelen 107.837 105.761
107.837 105.761

4 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

Kas 12.949 11.294
ABN AMRO Bank - 58.14.91.912 94.887 94.467

107.837 105.761

De Stichting spaart geld. Het spaargeld zal uiteindelijk ter beschikking gesteld worden voor het realiseren
van een eigen pand (Waidiek Dharm Kéndr Nederland).

5 Algemene / winstreserves

Mutaties in de Algemene / winstreserves zijn als volgt:

Balans per 1 januari 100.033
- netto resultaat voor het jaar 2021 6.446

6.446

Balans per 31 December 106.479
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Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Toelichting op de jaarrekening
31 December 2021

6 Kortlopende verplichtingen 31-12-2021 31-12-2020

Nog toe te wijzen donaties aan projecten 1.358 5.728
1.358 5.728

Nog toe te wijzen donaties aan projecten 31-12-2021 31-12-2020

St. Arya Samaj Sawmilkreek (Nickerie, Suriname) 1.078 928
Thanks Bharat Trust, India 0 4.750
Kanya Gurukul (SAVITA) Hyderabad, India 0 0
Stichting Krantikaarie Dayanad Sabha Den Haag 230 0
Mahendrapal Arya, India 50 50

1.358 5.728

St. Arya Samaj Sawmilkreek (Nickerie, Suriname) 2021 2020

Beginbalans per 1 januari 928 1.448
Ontvangen giften gedurende het jaar 150 410
Donaties 0 (930)
Eindbalans per 31 december 1.078 928

Thanks Bharat Trust, India 2021 2020

Beginbalans per 1 januari 4.750 10.650
Ontvangen giften gedurende het jaar 0 4.100
Donaties (4.750) (10.000)
Eindbalans per 31 december 0 4.750

Kanya Gurukul (SAVITA) Hyderabad, India 2021 2020

Beginbalans per 1 januari 0 0
Ontvangen giften gedurende het jaar 120 0
Donaties (120) 0
Eindbalans per 31 december 0 0
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Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Toelichting op de jaarrekening
31 December 2021

Stichting Krantikaarie Dayanad Sabha Den Haag 2021 2020

Beginbalans per 1 januari 0 0
Ontvangen giften gedurende het jaar 580 1.780
Donaties (350) (1.780)
Eindbalans per 31 december 230 0

Mahendrapal Arya, India 2021 2020

Beginbalans per 1 januari 50 0
Ontvangen giften gedurende het jaar 0 50
Donaties 0 0
Eindbalans per 31 december 50 50

7 Inkomsten 2021 2020

Ontvangen giften 11.065 8.332
11.065 8.332

Ontvangen giften 31-12-2021 31-12-2020

Maharshi Dayanand Wed Widyalay 11.065 8.332
11.065 8.332

8 Bedrijfskosten 2021 2020

Algemene en adminstratie kosten (4.499) (3.207)
(4.499) (3.207)

Algemene en adminstratie kosten 2021 2020

Vaste lasten (2.760) (2.760)
Kantoorbenodigdheden (1.400) 0
Website (230) (218)
Reclame- en advertentiekosten 0 (200)
Kantinekosten (109) (29)

(4.499) (3.207)
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Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Toelichting op de jaarrekening
31 December 2021

9 Interest inkomsten 2021 2020

Bankrente 0 37
0 37

10 Interest kosten 2021 2020

Bankkosten (120) (235)
(120) (235)

11 Werknemers

De Stichting heeft geen personeel in dienst en ook niet buiten Nederland.

's-Gravenhage,
28 maart 2022

T. Mangroe
VOORZITTER

W. Biharie M.K. Biharie
PENNINGMEESTER VOORZITTER RvT


