INTERNATIONALE BEWEGING VOOR KRISHNA BEWUSTZIJN.
Notulen van DNC vergadering gehouden op 29 november te Rotterdam 2020, van 10.00 u13.00 u.
Opening: Janakinatha dasa, kirtan, SB 12-9-25, en “Light of the Bhagavat” part 6.
Goedkeuring notulen DNC meeting gehouden op 25-10-2020, ze kunnen op de website
geplaatst worden, nadat er een correctie is aangebracht bij het derde punt.
Aanwezigen:
1. HG Madhu Sevita prabhu (zoom).
2. HG Hrdya Caitanya prabhu (zoom).
3. HG Toshan Krishna prabhu (zoom).
4. HG Vidjai prabhu (zoom).
5. Narayani Mataji.
6. HG Sri Krishna dasa prabhu.
7. Mataji Sandhya.
8. Mataji Saraswatie.
9. HG Janakinanatah dasa.
1. Chair: Er is met meerderheid besloten dat er een roulatiesysteem komt voor de
voorzitters rol, elke vier maanden neemt een andere persoon de
verantwoordelijkheid op zich om als voorzitter te fungeren. Opeenvolgend zullen de
volgende personen het voorzitterschap bekleden, de eerste 5 maanden dus ook
december 2020 zal Mataji Narayani het voorzitterschap invulling geven.
1. Narayani mataji, 2. Bhakta Vidyai prabhu en 3. Saraswatie mataji.

Taken voorzitter in het kort:
a. De vergaderingen van DNC faciliteren.
b. Informatie verspreiden naar de DNC leden en contact met ze onderhouden en de
agenda voor DNC vergadering samenstellen.
c. Contact person voor de GBC’s in relevante zaken.
d. Deze taken kunnen uitgebreid worden met andere verantwoordelijkheden, er is
een lijstje met 15 punten gemaakt voor de NS en kan eventueel daarvoor
gebruikt worden
Tevens is besloten dat er een secretaris zal zijn die een jaar in die functie
aanblijft.
2. Dit is punt 8 van de agenda, huisregels en opzet DNC, maar omdat het gerelateerd is
aan bovenstaande wordt het nu hier gepresenteerd. Dit zal in de bestaande
werkgroep “DNC structuur en yatra structuur” door de werkgroep verwerkt worden
tot een concreet voorstel

3. Een onderzoek naar de stand van zaken in de Yatra met betrekking tot de
namahatta’s/huisprogramma’s werd gepresenteerd door de coördinator daarvan, en
zal worden voortgezet.
Er zal een eerste bijeenkomst in december/januari worden bijeengeroepen als
mogelijke start voor een namahatta counsel.
4. De inventaris naar de gewenste boeken voor printen en de noodzaak daarvan wordt
in de volgende vergadering door vertegenwoordiger van een werkgroep
gepresenteerd. Twee boekjes kunnen geprint worden
5. Werkgroep KBM, er zal een poging ondernomen worden om de KBM te benaderen
voor een gesprek over hun positie t.a.v. de DNC.
6. Werkgroep initiatie procedure is nog bezig.
7. Het voorstel voor het oprichten van een BCN, Bhaktivedanta College Netherlands
zal bestudeerd worden, en in een toekomstige vergadering besproken worden.
8. Dit is bij punt 2 besproken.
Besluiten en werkgroepen.
1. Vanaf nu zal er een roulatie systeem gelden voor de rol van voorzitter van de DNC
2. De secretaris zal voor 1 jaar die taak vervullen.
Werkgroepen.
3. De werkgroep “structuur Nederlandse Yatra en DNC zal zo snel mogelijk met een voorstel
komen.
4. De werkgroep KBM, er zal een brief worden opgesteld om KBN redactie voor gesprek uit
te nodigen.
5. De werkgroep initiatie zal hun werk voortzetten.
De volgende DNC vergadering vindt plaats op 27 december in Rotterdam.

