
ANBI informatie 

Doelstelling van de GKS-groep 

Het doel van de GKS-groep is het creëren van een plaats waar mensen uit 
verschillende culturele en religieuze achtergronden kunnen samenkomen en 
elkaar in hun individuele, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en ondersteunen.  

De ruimten van de GKS worden gebruikt voor: 

• Lezingen en concerten waarin de eenheid, die gevonden kan worden in de 
verschillende godsdiensten, door persoonlijke ervaringen te delen. Het 
ontdekken en toepassen van deze universele eenheid kan mensen helpen 
gelukkiger te worden.  

• Multiculturele vieringen. 

• De ‘Levensschool Onderdijk’ waar, door middel van het geven van 
workshops, levensbeschouwelijke kennis wordt overgedragen. 

• Het creëren van een stille omgeving waar ieder zich kan thuis voelen, 
ongeacht tot welke religie hij/zij behoort. Een ruimte die altijd open en 
toegankelijk is om je even terug te trekken uit het veeleisende tempo van 
deze tijd. 

Aan de GKS is geen lidmaatschap verbonden, ieder die zich thuis voelt bij ons 
gedachtegoed is welkom om deel te nemen aan de activiteiten. 

Waarom een stichting? 

De Stichting Sri Sai Mandiram is gericht op het voortbestaan van de ‘Tempel 
Onderdijk’ en de ‘Levensschool Onderdijk’.  

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf mensen, ofwel de 5 vingers van ‘de 
hand’. Met deze ‘hand’ wordt sturing gegeven aan beleid, financiën en publicaties. 
Bovenal zal ‘de hand’ erop toezien dat de normen en waarden, aangereikt door 
onze inspiratiebronnen, de basis zullen zijn voor alle initiatieven en activiteiten. De 
stichting is voor haar activiteiten volledig afhankelijk van donaties en streeft geen 
commerciële doelen na. 

Uit de financiële reserve van de Stichting worden projecten in India gesteund die 
de verbetering van gezondheidszorg en leefomstandigheden van de allerarmsten 
tot doel hebben. Desgewenst wordt de gift uitsluitend en volledig aangewend voor 
de India-projecten. 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/


 

Momenteel bestaat het bestuur uit: 

Voorzitter:   Bas van Velzen 
Secretaris:   Natascha Chandansingh 
Penningmeester:  Kirupa Ratnam 
Bestuurslid:   Joram van Velzen 
Bestuurslid:   Marianne Spruit 

Beleidsplan 

Het beleid van de Stichting en haar bestuur is onverkort en onveranderlijk gericht 
op de hiervoor genoemde doelstelling. ’Het staat eenieder vrij om kennis te nemen 
van de principes waar de Stichting en de GKS-groep voor staan, en in de 
tempelruimte, de bijeenkomsten en diensten bij te wonen. Voor het deelnemen 
aan een ‘Levensschool’ weekend of dag is aanmelden een vereiste.  

Het beleid zal evenwel bijgesteld kunnen worden op basis van de aantallen 
bezoekers van enig moment doch alleen waar het een veilig en beheersbaar 
accommoderen van de bezoekers betreft. Eenieder zal volledig vrij zijn bij het 
aangaan van verplichtingen ten aanzien van de GKS-groep, de Stichting en deze 
organisatie als geheel. 

Het aangaan van financiële en andere verplichtingen door het bestuur zal te allen 
tijde passen binnen de financiële ruimte van dat moment. Het aangaan van 
schulden bij (bank)instellingen is hoegenaamd onmogelijk gemaakt of beperkt. 
Beleid van Stichting Sri Sai Mandiram en haar bestuur is: geld wat er (nog) niet is 
wordt niet uitgegeven. 

Verantwoording financiën en activiteiten 

De Stichting en haar bestuur is open over de financiën en activiteiten. De Stichting 
kent geen beloningssysteem doch zal primaire reis- en/of andere onkosten 
vergoeden indien declarant dat wenst en de kosten gemaakt zijn op verzoek van 
het bestuur. 

Binnen 9 maanden na afloop van een boekjaar zal het bestuur verantwoording 
publiceren over de financiën en activiteiten van dat jaar. 

Wij streven ernaar om tijdig de verantwoording over de afgelopen 3 jaar te 
publiceren. Zie website. 


