Notulen DNC meeting d.d. 31 januari 2021

Aanwezig waren:
Madhu sevita prabhu
Hrdaya Caitanya prabhu
Narayani devi dasi
Sri Krishna das prabhu
Sandhya devi dasi
Janakinath prabhu
Vidjay prabhu
Toshan Krishna prabhu
Saraswati devi dasi
Gasten:
Rati manjari devi dasi
Dayal Nitai prabhu
Voorzitter was: Narayani devi dasi
Update centra:
Den Haag Radhe Syama mandir: We waren de afgelopen 3 weken gesloten wegens
werkzaamheden op onze nieuwe locatie die samen vielen met Corona maatregelen
van de regering.
Amsterdam: Onze programma’s gaan gewoon door. Onze pujari was ziek en moest
naar het ziekenhuis. We hebben nu een team dat voor de Deities zorgt. Ze is aan het
herstellen nu en komt binnenkort terug naar de tempel. We moeten bekijken wat ze
in de toekomst zal kunnen doen. We denken niet dat ze weer fulltime Deity Worship
zal kunnen doen. Vorige week zijn we met een mrdanga cursus gestart gegeven
door Vasudeva Krishna das. De cursus wordt gegeven voordat het zondagsfeest
begint en er is een goede respons.
Den Haag Sri Krishna Dham: We hebben geen zondagsfeest vanwege Corona. We
verkopen Bhagavad-Gitas. We proberen er 300 te verkopen. We zijn een leesgroep
begonnen en een Siksastakamgroep.
Harinamgroep: Over 2 weken plannen we weer een harinam. De laatste was heel
succesvol. Het plan is om dit programma zo geregeld mogelijk door te laten gaan.
Maastricht Bhakti Vriksha: Ons programma gaat door. We hebben zo n 5 bezoekers
per week online.
Rotterdam Audarya Dham: Wij hebben ons programma aangepast op Zaterdag. We
beginnen nu om 15 uur. We gaan door met FFL 2 x per maand en we verspreiden
ook boeken tijdens FFL vn 12 tot 18 uur. We hebben op dit moment geen
toestemming om op Harinam te gaan. We mogen niet in een groep de straat op.
Deity verering gaat door en ook het councelen van nieuwe toegewijden.

2) De notulen van de dnc meeting van 27 december werden te uitgebreid bevonden
en moeten opnieuw. Ze moeten de agendapunten bevatten en de besluiten en op
een A4 passen zodat alles makkelijk gevonden kan worden.
3) De weg vooruit voor de yatra:
Soms zijn er zoveel verschillende predikstrategieën dat we door de bomen het bos
niet meer zien. Iedereen heeft zijn tekortkomingen maar we moeten een methode
opzetten die ons in staat stelt om synergie te creeren. Dit doen we door geen fouten
te zien in andermans predikwerkwijze. Zelfs als we dit uit plicht doen, zal het
harmonie brengen.
4) Niet gepubliceerd.
5) Donaties voor het drukken van boeken door Rati Manjari devi dasi:
Rati Manjari stelt voor dat ze, totdat er een nieuwe bankrekening geopend is voor de
op te richten Stichting ISKCON Nederland gebruik mag maken van de rekening van
Stichting ISKCON TRADING van Amsterdam Tempel om donaties te parkeren voor
nieuw te drukken Nederlandstalige boeken. Dit totdat de nieuwe rekening open is en
de donaties overgeschreven kunnen worden.
Het voorstel werd goedgekeurd en ook het geld van verkochte boeken op de te
openen webshop kunnen daar heen tot de nieuwe Stichting er isd.
6) Voorstel Audio Boek door Dayal Nitai prabhu.
Het voorstel is om een Nederlandstalige gesproken versie van de Bhagavad-Gita te
maken. Het voorstel is dat bhakta Martin uit Eindhoven, die een professionele
radioman is de Bhagavad-Gita zal inspreken. De eerste try out heeft plaats gevonden
met hem en het klinkt goed. Er is toestemming van de BBT nodig.
Madhu Sevita prabhu: Als je de gesproken Bhagavad-Gita wil verkopen moet er een
overeenkomst gemaakt worden met de BBT. Het voorstel is goedgekeurd.
7) Janakinath prabhu doet een voorstel om het voorzitterschap van Communications
te laten rouleren net zoals het voorzitterschap van de DNC meetings.
Besloten is dat dit tijdens de volgende meeting zal worden besproken.

