Notulen DNC Meeting d.d. 27 december 2020

Aanwezig waren:
Madhu Sevita prabhu
Hrdaya Caitanya prabhu
Narayani devi dasi
Janakinath dasa
Sandhya devi dasi
Sri Krishna dasa
Toshan Krishna dasa
Vidjay parbhu
Saraswati devi dasi
Gasten:
Rati Manjari devi dasi
Rupa Sanatana dasa
Voorzitter van de vergadering: Narayani devi dasi
Update centra:
Den Haag Radhe Syama mandir: Wij zijn verhuisd naar een ander gebouw omdat het
huurcontract was afgelopen. We houden online programma’s vanaf 4 januari.
Den Haag Sri Krishna Dham: Wij zijn gesloten op zondag vanwege de Corona
maatregelen, maar proberen zoveel mogelijk online programma s te houden zoals
laatst tijdens Kartika hebben we dagelijks uit het Parikrama boek gelezen. Een ander
initiatief werd genomen door Reeshmi mataji, nl het lezen van de Bhagavad Gita in
18 dagen via Zoom. Voor de boeken marathon hebben we 200/400 Bhagavad-Gitas
verspreid.
Amsterdam: Het zondagprogramma gaat door in drie delen met ieder 30
deelnemers. Er is veel belangstelling. We houden ons aan alle Corona regels van de
regering. Het FFL programma is gestopt omdat het buiten is. We zullen zien of we er
na 19 januari weer mee kunnen doorgaan.
Maastricht Bhakti Vriksha: Ons programma gaat iedere vrijdag door online. Het is in
het Engels en de meeste deelnemers hoewel niet allemaal zijn studenten. Door
Corona zijn er een paar vertrokken.
Rotterdam Audarya Dham: Wij doen 2 x per maand Foof for Life (FFL) en tweemaal
Karma Free Food: prasadam verkoop. Komend jaar 2021 organiseren we geen
Ratha Yatra. FFL groeit; we koken nu voor 200 mensen en Karma Free Food is een
heel succesvol programma. We houden ook ons Zaterdag programma in de tempel
en alles gaat door behalve Ratha Yatra.
Iedereen keurt de notulen van de laatste meeting d.d. 29 november 20121 goed.

1. Voorstel leesgroepen Saraswati devi dasi: Saraswati vraagt toestemming om
een aankondiging te doen op de ISKCON Nederland App om kleine
leesgroepen te vormen. Dit met de bedoeling om toegewijden dichter bij
elkaar te brengen en het lezen van Srila Prabhupada’s boeken te bevorderen.
Besloten is dat Saraswati dd eerst contact opneemt met andere toegewijden zoals
Nilambar das die ook een leesgroep doet.
2. Boeken keus BBT door Rati manjari devi dasi
Rati Manjari uit haar bezorgdheid betreffende het minder worden van het drukken
en verspreiden van Srila Prabhupada’s boeken in de Nederlandse Yatra. Ze is
een initiatief begonnen om geld in te zamelen voor het drukken in het Nederlands
van het boek Teachings of Lord Chaitanya.
Madhu Sevita prabhu, die over het deel van de BBT gaat dat onze boeken drukt
zegt dat hij wat geld heeft gereserveerd dat eigenlijk niet voor Nederland bedoeld
was om 2 kleine boeken te drukken maar hij wacht al een tijd op onze
boekenkeuze.
Rupa Sanatana prabhu laat een overzicht zien van de boeken die het meest klaar
zijn om naar de drukker te gaan.
3. Communicatie binnen de DNC:
Saraswati dd uit haar onvrede over hoe ze vond dat er recent binnen de DNC
was gecommuniceerd omtrent verschillende zaken.
Hierna werden verschillende onderwerpen besproken.
Daarna centreerde de discussie zich omtrent te volgen procedures.
Besloten werd dat de DNC nog in de maak is en er een ontwerp gemaakt moet
worden voor het functioneren door de leden van de DNC. Daar zullen
verschillende meetings mee gemoeid zijn. De statuten van een Nationale
Nederlandse Stichting die gemaakt wordt zal als uitgangspunt dienen voor de
huisregels van de DNC.
Er zal een gezamenlijk email account worden aangemaakt voor dit doel. Sandhya
dd zal met een stappenplan komen.
Een kopie van deze opgenomen meeting zal naar alle DNC leden worden
gestuurd.

