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VOORWOORD
Namens het bestuur van Stichting KARMA FREE wordt u het beleidsplan 2013-2015 gepresenteerd
en tevens wat achtergrondinformatie gegeven.
Krsnas tu Bhagavan svayam! Dit staat in het logo van onze Guru Bhaktivedanta Swami Prabhupada
en betekent dat Krsna is Bhagavan, de allerhoogste waarheid als allerhoogste persoonlijkheid god.
Krsna vertelt dat onze dagelijkse activiteiten karma veroorzaken (het gevolg van actie en reactie) en
dat mensen vrij van karma kunnen zijn. Vrijheid van Karma of in het Engels KARMA FREE leidt
tot vrijheid van de ziel en daarmee tot ongekende spirituele vrijheid. Een van de aller belangrijkste
methoden om tot realisatie daarvan te komen is het chanten van de Hare Krsna maha-mantra. Door
de mahamantra te chanten kan men liefde voor god ontwikkelen. Maar er is meer, ingewijd worden
in de geheimen van de absolute waarheid door studie van de Bhagavad Gita en Srimad Bhagavatam.
Door liefde voor god te ontwikkelen kan men tegelijk door studie goddelijke kennis ontwikkelen en
door je dienstbaar voor god op te stellen in toegewijde dienst. De Stichting KARMA FREE is een
liefdadige en algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daartoe zijn de statuten recent gewijzigd.
De stichting is circa twee jaar inactief geweest in afwachting op de ontwikkelingen in Nederland en
India, maar nu, naar het zich laat aanzien, kunnen de doelen van de Stichting KARMA FREE meer
tot realisatie en hun recht komen.
Dit Beleidsplan van Stichting KARMA FREE is met name geschreven voor alle betrokkenen en alle
belanghebbenden en meer in het bijzonder voor onze (toekomstige) donateurs, voor die gulle gevers
is echter geen enkele tegenprestatie vereist. Het beleid zal mede door de donateurs bepalend zijn in
hoeverre invulling en realisatie van het doel vorm kan worden gegeven.
Amsterdam, april 2013
Namens Stichting KARMA FREE
Oprichter en voorzitter Mr. C. Dorigatti – Ananda Svarupa
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INLEIDING
De Stichting KARMA FREE is bij notariele akte op 21 juni 2011 opgericht voor een ieder die in dit
leven KARMA FREE (karma vrij) wil worden.
STATUTEN en ANBI-STATUS
In het voorjaar 2013 heeft het bestuur van Stichting KARMA FREE besloten de statuten te wijzigen
om in aanmerking te komen voor de ANBI status, dit is mede ingegeven door allerlei bezuinigingen
en de slechte economische situatie in ons land en daarbuiten, om, na toekenning van de aanwijzing
“ANBI”, beter en meer mogelijkheden te hebben financiele middelen te verwerven ter realisatie en
waarborging van de doelstellingen van stichting KARMA FREE. In artikel 2 van de statuten; DOEL
is ondermeer het volgende beknopt beschreven :
–

–
–

Doel van de stichting: Overdragen van geestelijke kennis onder alle lagen van de bevolking
en het onderrichten van alle mensen in de technieken van het geestelijk leven met als doel de
aantasting van de levenswaarden tegen te gaan; het uitdragen van het Krishna-bewustzijn
zoals dat uiteengezet wordt in de Bhagavad Gita en Srimad Bhagavatam; Het samenbrengen
van de leden van de gemeenschap om hen dichter bij Krishna het opperwezen te brengen....;
Het voorgaan in en tot aanmoedigen tot Sankirtan, het gemeenschappelijk chanten van de
heilige namen.......; het creeren van culturele en kunstzinnige voorstellingen met muziek,
audio/video fotografie en theater, gecentreerd op het uitleggen van de filosofie van Krishna
bewustzijn....; Het uitgeven en verspreiden van tijdschriften, boeken en andere publicaties
etc...; Het samenwerken met overheden in binnen- en buitenland. Alles in de ruimste zin des
woords.;
De Stichting tracht ondermeer haar doel te verwezenlijken door: Het organiseren van
bijeenkomsten; het zonodig uitgeven van tijdschriften en boeken en het vervaardigen van
beeldmateriaal etc.;
De Stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk
en beoogt het dienen van het algemeen belang, zoveel mogelijk op liefdadige wijze.

De Stichting KARMA FREE richt zich voor de invulling van bovengenoemde doelstellingen in de
komende jaren op het actief betrekken van geinteresseerden in de kunst en wetenschap van Krishna
bewustzijn en deze geinteresseerden intensief te begeleiden in de hoger geestelijke levenswaarden
daarvan; gezamenlijk chanten, altaarverering en bestuderen van deze duizenden jaren oude Indiase
vedische geschriften. De geinteresseerden te stimuleren om uitdrukking te geven aan hun realisaties
middels het geven van lezingen en het schrijven van boeken boeken en hun in contact brengen met
religieuze zielsverwanten in Krishna bewustzijn en voor zover van belang verdere samenwerking
daarmee aangaan. Ook zal daarnaast verspreiding van Prasadam, gekookt voedsel en geofferd aan
Krishna, plaatsvinden en gratis aan mensen, binnen of buiten, uitgedeeld worden.
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MISSIE, VISIE EN DOEL
Stichting KARMA FREE stelt het tot haar missie om een bodem te zijn waaruit geinteresseerden in
Krishna bewustzijn zich verder kunnen ontwikkelen als vrij toegewijden en tot spirituele, religieuze
en transcendentale realisaties kunnen komen. Dit leidt tot haar visie van de toekomstige, in vrede en
vrijheid, transcendentale gemeenschap die over de gehele wereld voorspoed en geluk zal kunnen
brengen en uitdragen. Dit leidt tot het werkelijke doel, een wereldwijdse gemeenschap in eenheid
van goddelijke liefde, transcendentale kennis en samenhorigheid in vrede en harmonie.
BELEID, DOEL EN ACTIVITEITEN
Achter Stichting KARMA FREE bevindt zich een bijna eindeloze hoeveelheid van oude Vedische
en transcendentale literatuur en filosofie waaraan haar beleid, doel en activiteiten ten grondslag ligt,
op allerlei gebied van taal rsp. het oude Sanskriet, van cultuur rsp. de oude Vedische cultuur en het
Varna-Ashrama Dharma systeem, oude en nieuwe Indiase normen en waarden. De ontwikkeling,
daterend uit de tijd van Caitanya Mahaprabhu 500 jaar geleden, van Gaudiya vaisnava's tot heden.
De filosofie gebaseerd op het acintya-bhedabheda tattva principe, de mahamantra en liefde voor god
of Krishna, de wetenschap van Krishna-bewustzijn en transcendentale kennisontwikkeling hebben
allemaal een grote invloed op haar beleid, doel en activiteiten want deze staan immers in de oude
geschriften zo vastgelegd op basis van liefde en liefdadigheid, van goedheid en goedgeefsheid en
non-profit. Beknopt staat beleid en doel beschreven, hieronder verdere uitleg van de activiteiten;
ACTIVITEITEN
In de nabije toekomst zal de stichting een website ontwikkelen en een internet-nieuwsbrief met
daarin uitleg over de filosofie, agenda met activiteiten, kookrecepten, nieuwtjes en mededelingen
binnen de Gaudiya vaisnavas al dan niet van het bestuur publiceren.
De stichting zal bijeenkomsten en evenementen al dan niet met begeleiding van film (audio/video),
dans en/of muziek houden en zullen op regelmatige basis plaatsvinden al dan niet onder uitnodiging
van geinteresseerden, ook zal er dan geofferd voedsel gemaakt worden en gratis uitgedeeld worden.
Indien geinteresseerden, na zich te hebben aangemeld voor het volgen van de stichtingsactiviteiten
en inwijdingprocedures, na 6 maanden 16 ronden per dag te hebben gechant (lees bidden) kunnen
zij voor inwijding in aanmerking komen indien zij zich daarbij aan de regulerende principes hebben
gehouden en na initiatie (inwijding) worden zij devotee (toegewijde) genoemd verder, indien zij na
18 maanden zich dieper hebben ontwikkelt in transcendentale kennis, liefde voor Krishna en altaar
verering, kunnen zij voor nog verdere inwijding in aanmerking komen indien met goed gevolg is
voldaan aan bepaalde voorschriften of bekwaamd hebben tot Bhakti-shastri.
Indien voldoende financiele middelen voorhanden zijn, kan het bestuur besluiten om (periodieke)
tijdschriften en/of boeken te gaan ontwikkelen en uitgeven.
Geinteresseerden kunnen zich, op vrijwillige basis, bezig houden met verwerven van donaties of
fondsen bij bekende of nieuwe contacten ondermeer door het geven van lezingen en toespraken. Het
staat gegadigden vrij om giften dan wel donaties te geven of te verwerven voor het goede doel. De
hier genoemde activiteiten zijn in grote lijnen beschreven maar niet uitputtend.
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Het bestuur bestaat uit de oprichter/voorzitter en heeft nog 3 bestuursleden en zich laten adviseren
door binnen of buiten de stichting verbonden adviseurs. Het bestuur kan ook een dagelijks bestuur
aanstellen indien de (toegenomen) activiteiten daar aanleiding toe geven daarbij kan het bestuur
zich laten bijstaan door medewerkers (zg. devotees en geinteresseerden en andere vrijwilligers).
Eenenander hangt af van de mate van de activiteiten en de financiele middelen zodanig dat de
stichting beheersbaar en controleerbaar blijft zonder aan transparantie in te boeten. Allen werken
geheel op basis van onbetaalde vrijwilligheid behalve externe adviseurs en accountant. Het bestuur
is verantwoordelijk voor het bestuurlijk handelen, het beleid, financieel beheer en communicatie en
staat in voor de betrouwbaarheid en integriteit voor zover in termen redelijkheid van het bestuur
verlangd zou kunnen worden. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, zonder enige vorm van
financieele vergoeding, daarbij hanteert het bestuur het beleidsplan als basis voor de vergadering en
kunnen (individuele) onderwerpen voor de vergadering aangebracht worden.
Het Bestuur van Stichting KARMA FREE bestaat uit:
Dhr. C. Dorigatti (Ananda Svarupa)
Dhr. S. Lal Daulatani
Dhr. R. Talent (Nava-Jovana)
Dhr. A. Stoecker (Atma Vidya)
FINANCIEEL BELEID
De inkomsten van Stichting KARMA FREE bestaan hoofdzakelijk uit donaties, in vrijheid gegeven
zonder dat enige tegenprestatie daarvoor is verlangd of vereist.
JAARSTUKKEN EN PROGNOSE
De financiele verantwoording zal plaatsvinden over het door het bestuur gevoerde beleid middels
een jaarrekening per kalenderjaar door de (externe) accountant op te stellen en is volledig openbaar.
Vanwege inactiviteit over de jaren 2011 en 2012 zijn geen jaarstukken opgemaakt en ook geen
prognose nu van enige fondsenwerving of inkomen anderzins nog geen sprake is. Over het jaar
2013 is het moeilijk een prognose te maken nu dat mede afhangt van de (mate van) fondsenwerving,
welke gezien huidige omstandigheden heel moeilijk is in te schatten maar waarschijnlijk zal het
resultaat van de fondsenwerving onder de € 15.000,- voor het hele jaar 2013 blijven daarbij is door
de oprichter een donatie van € 4.000,- gegeven. De financiele prognose 2013 zal als een bijlage aan
dit beleidsplan toegevoegd worden. Voor 2014 en 2015 zal het resultaat van de fondsenwervingen
geleidelijk toenemen naar meer dan € 20.000,- tot mogelijk meer dan 30.000,- per jaar.
FONDSENWERVING
Aan de fondsenwerving zal zowel door het bestuur als wel door alle betrokken vrijwilligers actief
worden deelgenomen op particulier en op zakelijk niveau bij bekende donateurs alsmede de nieuw
te werven donateurs middels alle ter hande staande data- en communicatiemiddelen, o.a. middels
flyers, campagnes, bijeenkomsten en uitnodigingen. Fondswervingen wordt bij voorkeur niet aan
externe organisaties uitbesteed maar zoveel mogelijk in eigen beheer gehouden.
FONDSEN- EN VERMOGENSBEHEER
Het opgebouwde vermogen van Stichting KARMA FREE zal een beperkt karakter hebben in die zin
dat het verkregen vermogen niet opgepot zal worden maar zoveel in beweging zijn om het doel en
het bijbehorende activiteiten te realiseren zodat aan het bestedingscriterium wordt voldaan. Beheer
van fondsen en vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
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FONDSEN- EN VERMOGENSBESTEDING
Verkregen fondsen en verworven vermogen zal voor 90 % of meer door Stichting KARMA FREE
aangewend worden ter verwezenlijking van het doel, de doelstellingen en activiteiten op basis van
liefdadigheid zonder winstoogmerk als liefde voor Heer Caitanya Mahaprabhu en Guruparampara.
BESTUURS- EN ACTIVITEITEN AGENDA
Voor de bestuurs- en beleidsagenda staat voor elke zomer een (1) vergadering gepland.
De activiteitenagenda is een paar maal per jaar en houdt voornamelijk bezig met fondsen werven en
plannen van voedseldistributie en produceren van literatuur, tijdschriften en boeken
De activiteitenagenda wordt vastgesteld voor het werven van fondsen en het standaard plannen van
gratis voedseldistributie en distributie van literatuur aan de armen in India en in Nederland als een
wekelijkse maar indien mogelijk een dagelijkse activiteit.
PLANNING EN ACTIVITEITENKALENDER
Het beleid zoals in dit beleidsplan staat vermeld zal in detail worden uitgewerkt en in de praktijk tot
verwezenlijking worden gebracht voor zover met de ter beschikking staande middelen gerealiseerd
kan worden, de daarmee verbonden (beleids)planning en activiteitenkalender zal aan de hand van
die ontwikkelingen aangepast worden en voor zover thans bekend is de navolgende planning- en
activiteitenkalender vastgesteld.
PLANNING- EN ACTIVITEITENKALENDER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Voedseldistributie door KARMA FREE aan de armen in India eventueel op dagelijkse basis;
Voedseldistributie door KARMA FREE aan de armen in Nederland op wekelijkse basis;
Verspreiding van literatuur (tijdschriften en boeken);
Fondsenwerving voor KARMA FREE het hele jaar door;
Informatie campagnes over KARMA FREE een aantal keren per jaar;
Bijeenkomsten voor geinteresseerden zoveel mogelijk op wekelijkse basis;
Voor zover mogelijk; religieuze en spirituele festivals een paar keer per jaar;
Huis campagnes en/of bijeenkomsten op basis van invitatie.
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TOEKOMST EN SLOTWOORD
Zoals de zon zijn stralen en zijn warme golven naar de aarde uitzend zo zendt Caitanya Mahaprabhu
zijn liefdevolle golven middels zijn Sankirtan-beweging en Harinama-groepen over de hele wereld
uit welke in grote mate tot realisatie zijn gekomen door zijn genadevolle devotee en geestelijk leraar
Guru AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada die de kennis en wetenschap zoals door Krsna Caitanya
is uitgedragen over de hele wereld verspreid heeft en het mede onze taak is die wetenschap van
Krsna en Caitanya verder uit te dragen. Gezien de bestaande contacten en gulle donateurs staat
Stichting KARMA FREE een mooie en gezonde toekomst te wachten. Waar de duisternis heerst, is
onwetenheid maar waar het licht der kennis heerst wordt die onwetenheid overwonnen.
Krsnas tu Bhagavan Svayam.
Om Tat Sat!
De oprichter en voorzitter Mr. C. Dorigatti – Ananda Svarupa

