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Samen met vrijwilligers en belangstellenden heeft de stichting Trishul een spirituele periode 

achter de rug. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest volgens de leer van de  Sanatan 

Dharm. Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse maatschappelijk thema’s aan de orde 

geweest. De grote opkomst van het publiek tijdens deze bijeenkomsten heeft nogmaals 

aangetoond dat er een enorme behoefte bestaat onder Hindoes in Utrecht aan een Mandir.  

Ruimte 

Vanaf de oprichting van Stichting Trishul in november 2012 werden de diensten een keer  

per maand gehouden in een ruimte aan de Kanaalweg te Utrecht. In 2015 moesten wij 

noodgedwongen op zoek naar een andere ruimte. Met medewerking van de stichting Asha 

heeft men onderdak gevonden bij buurthuis OASE te Utrecht. Thans worden de diensten 

twee keer in de maand gehouden en elke keer wordt er ook een maatschappelijk thema 

behandeld.  

De stichting Trishul heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het vastgestelde doel te 

bereiken, namelijk de aankoop van een kavel , waarop het gebouw (de mandir) zou worden 

opgezet. Helaas hebben we het benodigde kapitaal hiervoor niet bij elkaar kunnen krijgen. 

Dit heeft ertoe geleid dat wij de plannen hebben moeten bijstellen. In samenspraak met de 

leden heeft het bestuur besloten dat het te realiseren gebouw thans in de stad Utrecht dient 

te komen. Een nieuw te bouwen pand geniet de voorkeur doch ook een bestaand gebouw 

dat aan de gestelde eisen voldoet behoort tot de mogelijkheden.  

 

 

 

 

 



Bestuur 

 

De stichting kent een Bestuur en een Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op 

de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van de taken en 

bevoegdheden zoals toegekend in de statuten. 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben tevens 

geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte 

kosten. 

Het bestuur vergadert gemiddeld twee keer per maand. 

 

 

Raad van Toezicht 

Voorzitter:  de heer Krish Baboeram Panday 

Lid   de heer drs Radj Ramcharan 

Bestuur 

Voorzitter:  de heer drs. Rob Ramcharan 

Secretaris:   de heer Pt Oedainarain Bhawanibhiek 

Penningmeester: de heer Ronald Kalka 

 

 

Medio 2016 is de heer Krish Baboeram Panday op eigen verzoek afgetreden als voorzitter 

van de Raad van Toezicht.  

In hetzelfde jaar is de heer drs. Radj Ramcharan toegetreden als voorzitter van de Raad van 

Toezicht. 

 

De heer Pt Oedainarain Bhawanibhiek is in 2016 op eigen verzoek afgetreden uit het bestuur 

als secretaris. De functie is nog vacant. 

  

Bestuur 

Voorzitter: Rob Ramcharan 

Secretaris: vacature 

Penningmeester: Ronald Kalka 

 

 

Vrijwilligers 

Gelukkig beschikt Shri Sanatan Dharm Trishul, i.c. Shri Krishna Mandir reeds over een 
aanzienlijk aantal vrijwilligers. Onze vrijwilligers, het fundament van onze organisatie, zorgen 
ervoor dat wij al onze activiteiten kunnen organiseren. Het is algemeen bekend dat de 
activiteiten door de deelnemers/bezoekers heel erg worden gewaardeerd. Met deze 
gedachte streven wij naar meer vrijwilligers. Want vele handen maken licht werk. En met 
iedere vrijwilliger wordt onze organisatie sterker.  
Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar met de vrijwilligers. Inbreng en ideeën van de 
vrijwilligers wordt heel erg gewaardeerd. Een keer per jaar is er een vrijwilligers dag; op deze 
dag worden zij in het zonnetje gezet en (nieuwe) ideeën besproken. 

 



Beloning en vergoeding 

Conform artikel 3 lid 10 van onze statuten, vermelden wij nogmaals nadrukkelijk dat 

noch de leden van het bestuur, noch de leden van de raad van toezicht enige 

beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben tevens geen recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Activiteiten 

De mandir is niet alleen een gebedshuis maar is uitgegroeid tot een sociaal 

maatschappelijke ontmoetingsplek waar de mensen allerlei maatschappelijke thema’s 

bespreken. Deze thema’s vallen bij de aanwezigen heel erg in de smaak. Problemen in 

huiselijke kring komen ook aan de orde en mensen in geestelijke nood vinden hier 

verlichting. 

 De puja is een meditatief onderdeel van de mandirdiensten. Hierbij spreekt de pandit heel 

wat Mantra’s uit tere ere van de Devi en Devta’s. Door het luisteren naar deze mantra’s 

bereikt men de positieve goddelijke energie, wat heilzaam is voor geest en lichaam. De 

aanwezige pandit wordt vaak benaderd voor een gebedsgenezing. 

De bijeenkomsten worden zeer goed bezocht. Per jaar worden gemiddeld 20 bijeenkomsten 

georganiseerd. Gemiddeld zijn er tussen de 80 en 90 personen per bijeenkomst aanwezig. 
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