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1. Doelstellingen
De SFM wil een harmonieuze en vreedzame samenleving verwezenlijken,
die berust op een ‘filosofie van de eenheid’: tijdloze, universele wetten en
principes die het hart vormen van alle grote levensfilosofieën en religies.
Tot die filosofie behoort de stelregel dat je jezelf moet kennen en bij jezelf
moet beginnen als je de wereld wilt verbeteren. Daarbij worden wij
geholpen door meditatie, retraites en het naleven van de sanga-traditie
als wij onze wereldbeschouwing onderzoeken en verbreiden.
Harmonie in de samenleving
De gedachte dat wij allen met elkaar verbonden zijn, hoort bij de ‘filosofie
van de eenheid’. De SFM wil deze oude, maar zeer actuele gedachte
uitdragen, omdat zij de basis vormt voor duurzame harmonie in onze
samenleving.
Harmonie in onszelf
Harmonieus samenleven wordt gedragen door harmonieuze individuen.
De SFM bevordert onze innerlijke groei. Vooral het vinden van innerlijke
rust en onze authenticiteit helpt ons een evenwichtig mens te worden.
Filosofie uit Oost en West
Alle grote levensfilosofieën en religies – uit Oost en uit West – beschrijven
universele wetten die ons helpen een harmonieus leven te leiden. De SFM
bestudeert deze levensbeschouwingen, zoekt naar hun kern en verbindt
zich niet aan één bepaalde stroming.
Studie
Kennis biedt houvast en kweekt begrip voor onszelf en voor elkaar. De
SFM organiseert allerlei bijeenkomsten over de levensfilosofieën en hoe
we die in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.
Meditatie
In meditatie verwerven we een rust die aanzet tot vreedzaam en
onbaatzuchtig handelen. En energie om filosofische inzichten in de praktijk
te brengen. De SFM verbindt meditatie en filosofie dan ook nadrukkelijk
met elkaar.
Retraites
In een retraite stappen we uit onze routine. We houden onszelf een spiegel
voor en vragen ons af waar het écht om gaat in ons leven. De SFM heeft
twee retraitecentra, één in Egmond aan den Hoef en één in Brognon,
Noord-Frankrijk.
Satsang
Filosofie kun je beoefenen in het leven van alledag. De SFM doet dat in de
geest van de Oosterse ‘satsang’. Dat is een kleine, veilige – vaak spirituele
– groep van gelijkwaardige mensen die werken voor het geheel. Ze
hebben de ontwikkeling van allen voor ogen.
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2. Bestuur
Het bestuur bestond per ultimo 2020 uit de volgende leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

:
:
:
:

dr. N.M. Jiwa
dhr. J.A.H. Nijs
mw. A. Horstman
mw. A.M.E. Pool-Dirven
mw. H.J. Fernhout-van der Meulen

De bestuursleden hebben voor hun functie geen vergoeding ontvangen.
Het werk is geheel Pro Deo verricht.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 5 openbare vergaderingen gehouden,
die in notulen zijn vastgelegd.
3. Activiteiten in 2020
De SFM organiseert activiteiten rond een aantal hoofdthema’s die in
hoofdstuk 1 beschreven zijn. De activiteiten hebben verschillende vormen:
open studies, wekelijkse bijeenkomsten, studiedagen, -weekenden en
retraiteweken.
I.v.m. de lock-down zijn er activiteiten omgezet naar digitale
bijeenkomsten, maar helaas ook zijn er bijeenkomsten gecancelled. Bij
activiteiten die wel doorgang konden vinden zijn de Corona maatregelen
in acht genomen.
De volgende activiteiten hebben in 2020 plaatsvonden.
3.1 Open studies
3.1.1 Open meditatiebijeenkomsten
In Egmond worden open meditatiebijeenkomsten georganiseerd. De
bijeenkomsten worden gestart met een stukje tekst, een theeceremonie
om lichaam en geest tot rust te brengen en een stillere sfeer te creëren,
gevolgd door een geleide meditatie. Tijdens de lock-down zijn er
meditatiebijeenkomsten online georganiseerd.
3.1.2 Cursus in Wonderen
Tot de lock-down zijn er per maand zijn 2 ochtendbijeenkomsten over het
boek ‘Cursus in wonderen’ georganiseerd.
3.2 Studiegroepen
3.2.1 Leerweg Filosofie en Meditatie
De Leerweg van de Stichting Filosofie en Meditatie is een 4-jarig
studieprogramma. We bestuderen de belangrijkste principes van grote
filosofische tradities: de Indiase vedanta en yoga, het Boeddhisme, het
(vroege) Christendom, het Soefisme en werk uit de klassieke oudheid.
Zo oud als deze teksten zijn, zo actueel is hun boodschap in ons
mediatijdperk: laat je niet meeslepen in een stortvloed van meningen,
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informatie en nieuws. Leer zelf denken! Laat een ander niet bepalen wat
je wilt, wat je voelt en wat je doet. Zoek je eigen, authentieke zelf en durf
daarnaar te leven.
We kunnen dit leren door filosofische teksten te lezen maar ook door te
mediteren. En door ervaringen uit te wisselen over hoe filosofie en
meditatie ons kunnen helpen in de praktijk van alledag.
De studiegroepen volgen het concept van de ‘sanga’: een kleine groep met
een spirituele focus, waar veiligheid en gelijkwaardigheid voorop staan en
waar gewerkt wordt voor de ontwikkeling van allen.
Voortbouwend op de Leerweg kan worden deelgenomen aan de ‘Leerweg
Vervolggroepen’ en aan de ‘Leerweg Verdiepingsgroep’.
Eind 2020 waren er in totaal 3 studiegroepen die de Leerweg of een
Leerweg vervolggroep volgen. Voor de verdiepingsgroep van de Leerweg
zijn er studieochtenden, 2 studieweekenden en een retraiteweek
georganiseerd.
Tijdens de lock-down zijn de bijeenkomsten online georganiseerd.
3.2.2 Studiegroep Bhagavad Gita
Tijdens de lock-down zijn via Zoom, digitale bijeenkomsten georganiseerd.
Deelnemers konden zich via e-mail aanmelden en kregen dan een link
voor de bijeenkomst. De videolezingen zijn ook opgenomen en terug te
kijken op het videokanaal van de SFM op Youtube. Totaal zijn er 21 studies
gegeven en 21 video’s op ons YouTube kanaal gezet van de SFM.
3.3 Studiedagen
In 2020 werden de volgende studieochtenden en -dagen die niet aan een
bepaalde studiegroep gekoppeld zijn, georganiseerd. Ook hier geldt dat
er een aantal bijeenkomsten gecanceld zijn en een aantal omgezet naar
videobijeekomsten
3.3.1 Live bijeenkomsten
Meditatie bij leven en sterven, Meditatieoefeningen, Terugkomdag voor de
groep ‘Ontwikkel je zelf verder’, Koken met Rumi, Studiedag ‘Inleiding op
de Diamant Sutra’, Karmayoga.
3.3.2 Video bijeenkomsten
Karmayoga (2x), Jeugdwerk van de SFM (1x), 2 Belangrijke sutra’s:
Gâyatrî en Pavamâna mantra (1x).
3.4 Studieretraites
3.4.1. studieretraites
In 2020 zijn de volgende retraites georganiseerd door de SFM (weken):
 Studieretraite over ‘De Diamant sutra’
 Familieweek voor kinderen en ouders.
 Retraite: Zang, dans en bezinning
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 Retraiteweek verdiepingsgroep ‘Srimad Bhagavatam’
 Meditatieweek
 Retraiteweek ‘Ontwikkel je zelf verder’ (2x)
 Retraiteweek ‘Wat heb je nodig om een stralend mens te zijn’
De deelnemers aan de retraites wordt gevraagd een evaluatieformulier in
te vullen na afloop van de retraite. Daarnaast zijn nog verschillende
andere activiteiten georganiseerd.
In 2020 zijn er op de Cynham en in Brognon bij elkaar 10
activiteiten/weken geweest door totaal 144 deelnemers. De gemiddelde
bezetting van de retraiteweken was 14,4 deelnemers/week (2019: 14,6).
Hieronder het overzicht de activiteiten in Brognon (en in 2020 ook
Cynham) van de laatste 4 jaar (aantal activiteiten en aantal deelnemers)
jaar

Aantal
activiteiten

Aantal deelnemers
(gem)

2017

14

212 (15,1)

2018

15

211 (14,0)

2019

14

205 (14,6)

2020

10

144 (14,4)

3.4.2 Individuele retraites
In 2020 is er weer gelegenheid geboden om zich voor enkele dagen tot
enkele weken terug te trekken in Egmond aan den Hoef of in Brognon in
het kader van een individuele retraite. Ca. 39 personen hebben van deze
gelegenheid gebruik gemaakt (2019: 27).
3.5 Online cursus
In 2020 is de online meditatiecursus 5 keer gestart en serie 1, die in 2019
was gestart liep voor het grootste deel door in 2020. De lessen bestaan
uit digitale lessen en vidoe’s met uitleg en praktische oefeningen. De
deelnemers worden uitgenodigd om te reageren op de lessen en vragen
te stellen en feedback te geven op de cursus. Naar aanleiding van de
reacties van de eerste 2 series van de meditatie online cursus is een
digitaal boek gemaakt waarin de vraag en antwoorden zijn opgenomen.
In totaal hebben er 68 mensen aan deelgenomen (of nemen er nog aan
deel).
3.6 Vieringen
3.6.1 Nieuwjaarsreceptie
Traditiegetrouw is op de eerste zondag van januari de nieuwjaarsreceptie
gehouden. Tijdens de receptie is er gelegenheid om elkaar onder het genot
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van een hapje en een drankje te ontmoeten en er wordt een presentatie
van het jaarverslag van de SFM gegeven.
3.6.2 Kerstdiner
Het kerstdiner kon dit jaar door de Coronacrisis niet doorgaan.
3.6.3 Het 5e Lustrumfeest van de SFM
In 2020 bestond de SFM 25 jaar. De bedoeling was om dit feestelijk te
vieren. Frédéric Voorn heeft hiervoor muziek gecomponeerd op citaten uit
Sri Aurobindo’s Savitri die ook zijn ingesproken voor Jacqueline Erlemans.
Hiervan is een CD gemaakt. Helaas kon dit feest door de corona-epidemie
niet doorgaan. We hopen volgend jaar de gelegenheid te hebben om het
lustrumfeest alsnog te kunnen vieren.
4. Activiteiten met en door derden
4.1 Activiteiten van de SFM met en bij andere organisaties

4.1.1. Zen meditatie

Bernard Doryu Faber organiseert op de vrijdagavonden open
zenmeditaties op de Cynham. Deze bijeenkomsten zijn alleen
georganiseerd buiten de lockdown.
In de bijeenkomsten onderzoeken we wat zen is, waar het vandaan komt
en hoe je het kunt beoefenen. Je wordt uitgenodigd om te ‘zitten’ (zazen).
Om aandacht te hebben voor je adem en te ervaren wat dat doet.
4.1.2. Yoga school ‘De Blauwe Vlinder’
Mehdi heeft een tweetal studiebijeenkomsten gegeven bij Yogaschool ‘De
Blauwe Vlinder’ in Beverwijk over de Bhagavad Gita.
4.2 Activiteiten van derden bij de SFM
De SFM staat open voor en ondersteunt organisaties die een vergelijkbare
levensfilosofie hebben als de SFM en die activiteiten ontwikkelen die
gericht zijn op het uitdragen van de FvdE en die niet-commercieel zijn.
Uitgangspunt is en blijft: ‘Kennis is vrij’. De SFM verhuurt nadrukkelijk
geen ruimten en evenmin laat zij zich betalen voor haar diensten. De SFM
biedt infrastructuur en ondersteuning waar dat mogelijk is en leeft
voornamelijk van donaties. Dit geldt ook voor haar ondersteuning aan
derden.
4.2.1. Mindful restorative retraite
Atyna Janse en Diane van der Gaast hebben een retraite georganiseerd op
de Cynham.
4.2.2 Zen retraite
Gretha Aerts heeft in Brognon een zen-retraite georganiseerd.
4.2.3 ‘Het Licht’ Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling
Marion Mol-van Schagen heeft 10 studiedagen voor haar programma
‘Awakening your Light Body’ op de Cynham georganiseerd.
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5. Huisvesting en investeringen
5.1 Koningslaan
Algemeen onderhoud schilderwerk heeft plaats gevonden.
De Koningslaan is eind 2020 in de verkoop gegaan.
5.2 Cynham
In het kleine huisje is een nieuwe laminaatvloer gelegd.
Er is een nieuwe boekenkast geplaatst in de bibliotheek
Algemeen onderhoud schilderwerk is uitgevoerd.
Er is een nieuwe bus aangeschaft.
Aanschaf gereedschap: Muliti-tool, schuurmachine, cirkelzaag e.a.
5.3 Domaine St. Antoine
Het onderhoud van het buitenwerk van het Chalet (schuren en
impregneren) is afgemaakt.
Er zijn veel bomen gekapt. Deels omdat een aantal bomen te groot
geworden waren en niet meer stabiel waren en deels omdat het dennenbos
zo groot en donker geworden was dat er onder geen begroeiing meer
mogelijk was. Daarnaast kwamen ook de loofbomen die tussen de
dennenbomen stonden in de verdrukking. In totaal zijn 73 bomen gekapt.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om nieuwe bomen aan te planten daar
waar nu lege plekken zijn ontstaan. Voor 2021 staat gepland om een
‘bomenplan’ te maken.
Er is een begin gemaakt met de verbouw van de meditatieruimte en
orangerie tot vijf slaapkamers.
Er is een nieuwe grasmaaier aangeschaft.
6. Informatie van de SFM
6.1 Website
Aan de website van de SFM is de rubriek Media toegevoegd, daar kunnen
de verwijzingen naar de videolezingen en podcasts gemakkelijk worden
gevonden. Op de website staan alle verplichte publicaties volgens de
regelgeving van de ANBI voor de Stichting Filosofie en Meditatie en
Stichting de Cynham.
6.2 Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd. Inmiddels zijn er 639
ontvangers.
6.3 Blogs
Door verschillende mensen worden er regelmatig blogs geschreven.
6.4 Social media
Behalve de website, Facebook, Linked In, Instagram, Youtube, Twitter
brengt de SFM nu ook podcasts uit.

8

Social
Media
Website
Nieuwsbrief
Facebook
LinkedIn
Instagram
YouTube
Podcast

Doel
Centrum voor communicatie en
presentatie
Presentatie van alledaags
nieuws
Presentatie van alledaags
nieuws
Presentatie serieus nieuws
(zoals blogs etc.)
Communicatie via beeld
Promo-video’s, video’s ter
ondersteuning van de
kernactiviteiten en Videostudies
Korte verslagen/studies

Aantal
volgers

Toename
tov 2019
%

639

74

537

38

661

4

613
146

11
421

37

n.v.t.

In 2020 is een begin gemaakt met digitale marketing in samenwerking
met Young Leads (www.youngleads.nl). Er zijn Facebook campagnes
geweest (Online meditatiecursus). Hier is veel output van komen. Deze
zal verder worden verwerk en het is de bedoeling om met deze digitale
marketing volgend jaar door te gaan. Het focus zal dan komen te liggen
op de retraites.
7. Publicaties
7.1 Boeken
e-boek meditatie: Gedachtewisseling over Meditatie: ‘vragen en
antwoorden n.a.v. de Online meditatiecursus’.
7.2 Video
Om het werk van de SFM te promoten en uit te leggen zijn er verschillende
video’s uitgebracht via het YouTube kanaal van de SFM (3). Daarnaast zijn
er 21 video’s uitgebracht over de 18 hoofdstukken van de Bhagavad Gita
en er zijn 2 korte video’s gemaakt over de Gayatrî mantra en Pavamana
mantra.
7.3 Podcasts
Eind 2020 is er begonnen om ook Podcasts uit te brengen. Inmiddels zijn
er 4 online.
7.4 Muziek
Frédérique Voorn heeft tijdens de lock-down een tiental digitale
benefietconcerten georganiseerd. De opbrengsten zijn aan verschillende
goede doelen geschonken.
Daarnaast is de CD met muziek van Savitri t.b.v. het 5e lustrum van de
SFM afgemaakt.
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8. Fondsen
Fonds ‘Gezin in de knel’
In 2020 heeft dit fonds een extra dimensie gekregen: er zijn steeds meer
vragen binnen gekomen van mensen die behoefte hebben aan wat extra
ondersteuning. Veel van deze mensen zijn financieel niet in staat om een
volledige bijdrage te leveren. Per 2020 heeft het bestuur besloten om het
Fonds ‘Kinderen van Rishikesh’ om te zetten naar het fonds ‘Gezinnen in
de Knel’ om zo de mensen die het nodig hebben, maar niet over de
financiële middelen beschikken, toch op te kunnen vangen.
Ook worden er van het fonds maandelijks 50 pakken rijst gekocht en aan
de voedselbank gegeven. ‘1 pak rijst per satsang’.
In 2020 heeft dit fonds een extra dimensie gekregen: er zijn steeds meer
vragen binnen gekomen van mensen die behoefte hebben aan wat extra
ondersteuning. Veel van deze mensen zijn financieel niet in staat om een
volledige bijdrage te leveren. Per 2020 heeft het bestuur besloten om het
Fonds ‘Kinderen van Rishikesh’ om te zetten naar het fonds ‘Gezinnen in
de Knel’ om zo de mensen die het nodig hebben, maar niet over de
financiële middelen beschikken, toch op te kunnen vangen.
Ook worden er van het fonds maandelijks tenminste 50 pakken rijst
gekocht en aan de voedselbank gegeven. ‘1 pak rijst per satsang’.
Er is in 2020 € 136,= ontvangen aan donaties plus een reserve van
€2.169,= uit 2019 € Totaal 2.305,=
In totaal is er € 1311,72 uitgegeven/afgeboekt. Per ultimo 2020 heeft het
fonds nog een reserve van €993,28,=.
9. Financiën
De SFM (statutair gevestigd te Amstelveen) leeft grotendeels van
donaties. Eén van haar doelstellingen is om de kennis ‘vrij’ aan te bieden.
Dit betekent dat het streven is de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat
een ieder die dat wil kan deelnemen aan de verschillende activiteiten. Alle
werkzaamheden die in het kader van de SFM worden verricht, worden pro
deo gedaan. Er zijn dus geen betaalde medewerkers.
De SFM is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkende
organisatie, hetgeen betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Voorts is de SFM gerangschikt
volgens artikel 6 van de Wet op de Vennootschapsbelasting en is de SFM
vrijgesteld ingevolge artikel 33 lid 1 10° Successiewet 1956.
De SFM heeft in Frankrijk een rangschikking volgens wet 1901 gekregen,
hetgeen vergelijkbaar is met de ANBI rangschikking in Nederland.
De uitgangspunten m.b.t. het financiële beleid zijn:
a. Kennis is vrij (hier mag noch in geld, noch in natura voor worden
betaald).
b. De SFM leeft zoveel mogelijk van donaties.
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c. De onkostenvergoeding voor bijeenkomsten, studies, retraites etc.
wordt zo laag mogelijk gehouden.
d. Financiële belemmeringen mogen nooit een reden zijn om niet deel te
nemen aan de activiteiten van de SFM.
Donaties worden op de volgende wijze verkregen:
a. Periodieke donaties
b. Eenmalige donaties
c. Donaties tijdens bijeenkomsten, studies, retraites etc.
i.
Voor ochtenden/avonden, dagen, weekenden en
weken wordt, afhankelijk van de doorgebrachte
tijd, een onkostenvergoeding (voor o.a. gas, licht,
maaltijden) gevraagd.
ii.
Daarnaast wordt de deelnemer uitgenodigd te
doneren om de betreffende activiteit te kunnen
laten voortbestaan. (Denk aan materiaalkosten,
onderhoud van de gebouwen, afschrijving van
roerende zaken e.d.)
iii.
Op verzoek van de deelnemers zijn normbedragen
door de SFM voor dagdelen, dagen, weekenden en
weken vastgesteld. De onder (i) en (ii) genoemde
bedragen worden op de website vermeld.
iv.
De bedragen voor onkosten en donaties worden
veelal gezamenlijk door de deelnemer gegeven of
overgemaakt naar de SFM. De financieel
administrateur
splitst
dit
bedrag
in
de
onkostenvergoeding en de donatie.
v.
Donaties worden opgenomen in een donatieregister
waarbij naam en adres van de donateur en de
hoogte van de donatie worden genoteerd.
vi.
In januari/februari van het volgende boekjaar
ontvangt de donateur ter verificatie een overzicht
van de door hem gegeven donaties.
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10. Jaarrekening 2020
Balans SFM 2020

31-12-2019 31-12-2020
Panden
Auto
Te vorderen BTW
Kas
Bank

1.145
55.551

366.789
19.450
4.085
1.810
26.203

411.085

418.336

2019

2020

Donaties SFM
Verhuur
Kistje
Netto bijdrage
week/ weekenden
Boeken/CD's
Rente
Diversen
Verkoop auto

174.319
7.530
5.026
3.730

172.476
8.426
1.809
-1.645

1.224
0
33

2.158
0
-11
2.965

Totaal

191.862

186.176

Staat van baten en
lasten
BATEN

354.389

31-12-2019 31-12-2020
Lening verbouwing
Hypotheek
Lening panden
Kortlopende lening
Reserves
Voorziening
Positief/Nadelig saldo

-642.390
13.910
-5.522

234.893
117.100
683.393
40.000
-647.912
13.910
-23.048

411.085

418.336

2019

2020

Afs.vaste activa
Makelaars- en advieskosten
Kantoorkosten / ICT
Verzekeringen & Belastingen

25.932
73
9.152
15.230

27.600
5.604
4.200
11.831

Huur de Cynham
Huisvesting
Onderhoud & inrichting
Interest lening
Auto & benzinekosten
Uitgaven Fondsen
Vrijval BTW
Bankkosten
Symposium
Diversen
Donaties

19.810
20.917
18.737
87.432
4.256
1.354
-9.255
495
3.044
208
0

29.610
26.746
15.607
87.350
2.882
1.312
-9.209
480
1
15
5.195

197.384

209.224

-5.522

-23.048

LASTEN

Nadelig saldo

12

244.594
117.100
683.393

11. Evaluatie jaarplan 2020 en nieuw jaarplan 2021
11.1 Evaluatie Jaarplan 2020 (cursief formulering realisatie)
Over het algemeen kan gesteld worden dat door de Coronacrisis, het jaar
2020 anders heeft uitgepakt dan we hebben gedacht.
1. In 2020 bestaat de SFM 25 jaar en dit 5e lustrum zal gevierd worden.
Hiervoor is pianomuziek gecomponeerd op teksten van Sri Aurobindo’s
Savitri door Frédéric Voorn. De muziek en de cd zijn klaar, maar helaas
heeft de viering niet door kunnen gaan. Hopelijk kan er in 2021 een
gelegenheid worden gevonden om alsnog de muziek te presenteren.
2. Er zal verder gewerkt worden aan de herziening en modernisering van
het curriculum van de Leerweg. Het afgelopen jaar zijn de reguliere
bijeenkomsten noodgedwongen omgezet naar digitale bijeenkomsten.
Het was fijn om te merken dat deze manier van bijeenkomen, na een
tijd van wennen, toch het gevoel van een Sanga kon geven.
3. Het studiemateriaal Vensters op de Werkelijkheid zal worden herzien
en er zal een nieuwe vertaling van de gebruikte upanishads worden
gemaakt. Verder wordt het boek uitgebreid met praktische oefeningen
en zal de Taittiriya upanishad worden toegevoegd. Op de achtergrond
is er wel gewerkt aan de Upanishads, maar een publicatie is nog niet
af.
4. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om het retraitecentrum Le
Domaine St Antoine in Brognon verder uit te breiden. Om een optimaal
gebruik te maken van het retraitecentrum is behoefte aan 7-8 extra
kamers. Het plan om een tweede chalet te bouwen zal verder worden
uitgewerkt (de plek, uitvoering, financiering etc.). Er is begonnen aan
de grote verbouwing. De meditatieruimte en de orangerie worden
verbouwd tot vijf slaapkamers. En er zijn plannen om een apart
meditatie/studiepaviljoen te bouwen.
5. Uit de evaluaties van de retraites is naar voren gekomen dat de
retraites erg gewaardeerd worden. Dit geldt voor alle retraites. Wij
menen dat in onze hectische tijd met steeds meer stress en
maatschappelijke verharding, meer mensen gebruik zouden moeten
kunnen maken van de retraitecentra. Om een hogere bezetting te
krijgen van de retraitecentra worden er samenwerkingen gestart met
externe partijen. Er is met twee nieuwe partijen samengewerkt
afgelopen jaar en zij komen in 2021 ook weer terug.
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11.2 Jaarplan 2021
Voor 2021 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:
1. Afronding verkoop Koningslaan 6, Amstelveen
2. Nieuwbouw/Verbouw Brognon
nieuwe slaapkamers (planning mei 2021)
bouwaanvraag en hopelijk realisatie Meditatiepaviljoen
nieuwe parkeerplaats
opknappen van de woon- en eetkamer Grote Huis
3. ‘Bomenplan’ maken voor Brognon.
4. Uitbreiding mogelijkheden individuele retraites
5. Continuering organiseren en indien mogelijk uitbreiden van
retraites.
6. Evenwicht vinden tussen fysieke satsang's en videomeetings
7. Verder gaan met videostudies (planning 7 lezingen
over vidya's in de Bhagavad Gita)
8. Feestelijke viering van het 5e lustrum van de SFM met concert van
Frédéric Voorn
9. Jeugdwerk 2.0 vormgeven
10.Charitatief werk: Uitbreiding/uitwerking Cursus Nederlands voor
asielzoekers/statushouders
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