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1. Inleiding
Dit activiteitenplan is een belangrijk document voor onze organisatie, de Tamil Culturele
Organisatie Midden Nederland. Op de eerste plaats om voor onszelf vast te stellen welke
activiteiten wij willen organiseren en daarnaast om het ontwikkelingsproces van onze
organisatie te stimuleren. Bovendien kan dit plan interessant zijn voor andere instellingen,
voor de (gemeentelijke) overheid of andere belanghebbenden.
In dit activiteitenplan zullen we uitleggen wie wij zijn en welke activiteiten wij aanbieden.
Wij bieden deze activiteiten reeds enkele jaren aan en beschikken over ervaringscijfers. De
activiteiten die wij aanbieden zijn direct gericht op het bereiken van onze doelen, daarom
willen we die eerst even duidelijk aangeven.
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2. Doelstellingen TCOMN
In deze paragraaf willen we een beeld schetsen van onze organisatie en onze doelstellingen.
De Tamil Culturele Organisatie Midden Nederland, afgekort TCOMN, is officieel opgericht op
29 maart 2000. De notariële akte is opgemaakt bij notaris mr. J.A. Kool in Zeist. De Tamil
gemeenschap heeft haar (Midden)Nederlandse startpunt grotendeels in Zeist en voelt zich
thuis in Zeist. Daarom heeft zij ook haar activiteitencentrum in Zeist. Maar onze leden en de
deelnemers van onze activiteiten komen uit heel Nederland. Hoewel onze voornaamste
doelgroep Tamils zijn, zijn onze activiteiten toegankelijk voor allen.
Wij zijn een onafhankelijke, culturele, religieuze, maatschappelijke organisatie zonder enige
politieke achtergrond. We onderhouden goede contact met de Gemeente Zeist en andere
vergelijkbare organisaties.

2.1 Doel
Het doel van de vereniging bestaat uit twee onderdelen:
1. het belijden van het geloof (Hindoeïsme);
2. het bevorderen van de integratie van leden van de vereniging in de Nederlandse
samenleving met behoud van eigenheid van de Tamil gemeenschap.
Doel 1: Het geloof - Hindoeïsme
De meeste van onze leden zijn hindoes. Omdat er voor 2003 geen hindoe gebedsruimte
gericht op Tamils, in de beurt van was, moesten we bijna 200 km reizen (naar Den Helder of
Roermond) voor een hindoetempel. Terwijl men in Sri Lanka minimaal één keer per week of
soms wel elke dag naar de tempel gingen.
Het belijden van het geloof, Hindoeïsme was dan ook een belangrijkste reden voor het
oprichten van de verening.
TCOMN tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het oprichten en in stand houden van een gebedsruimte;
b. het op elke vrijdag houden van een dienst in de gebedsruimte;
c. het vieren van de voor het geloof belangrijke feesten, zoals het oogstfeest en het
lichtfeest;
d. de jaarlijkse grote optocht ter ere van de goden;
e. het uitgeven en publiceren van geschriften en/of boeken en/of andere
publicaties;
Doel 2: Integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van eigenheid van de Tamil
gemeenschap
Zoals de Nederlandse samenleving zich de laatste jaren ontwikkelt is het van groot belang
dat ook de Tamils volledig integreren in de maatschappij. Onze organisatie is onder andere
opgericht om dat doel te helpen bereiken. Met onze activiteiten willen wij het
integratieproces van onze leden en hun families bevorderen.
Daarbij willen wij allereerst een gemeenschap vormen waar de Tamils in Midden-Nederland
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zich thuis kunnen voelen, het deel uitmaken van een (eigen) gemeenschap is binnen de
Tamil cultuur van zeer groot belang. Een deel van onze bijeenkomsten en activiteiten is hier
met name voor bedoeld. Daarnaast willen wij activiteiten aanbieden die onze leden
ondersteunen bij het verdere integratieproces, activiteiten die openstaan voor iedereen,
ongeacht nationaliteit of cultuur en die ook een multicultureel karakter hebben.
TCOMN tracht het tweede vermelde doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten;
b. het organiseren van multiculturele activiteiten gericht op de ondersteuning van
het integratieproces;
c. het geven van cursussen en danslessen;
d. het leggen en onderhouden van contacten met (zuster-) organisaties in binnen en
buitenland die hetzelfde doel nastreven;
e. voor de in Nederland wonende Tamil-mensen taal, kunst en cultuur in stand
houden en stimuleren in de hele Tamil gemeenschap;
f. de nieuwe generatie van de Tamil gemeenschap die in Nederland opgroeit
onderrichten naast het gewone onderwijs, in de eigen taal, cultuur en religie;
g. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel dienstig kunnen
zijn.
Sommige activiteiten vinden doorlopend plaats, bijvoorbeeld onze vrijdagavondbijeenkomsten. Deze vinden elke week plaats en bestaan uit een informele samenkomst met
gezamenlijke maaltijd en gebed in de gebedsruimte.
Andere activiteiten worden georganiseerd in de vorm van een project, bijvoorbeeld de
sporttoernooien. Hieronder zullen wij deze activiteiten kort beschrijven.
Voor het aanbieden van haar activiteiten huurt onze vereniging twee ruimten op de 2de
verdieping in het gemeentelijk Activiteitencentrum in Vollenhove; te weten een algemene
ontmoetingsruimte en een gebedsruimte voor het beleven van de Hindoecultuur en religie.

Laan van Vollenhove 2195 te Zeist
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3. Hindoetempel
Hindoeïsme is een van de oudste levende godsdiensten ter wereld en een levendig, kleurrijk
en soepel geloof. Het is ruim vierduizend jaar geleden ontstaan in de tijd van de
Indusdalbeschaving in Noord-West-India.
Hindoes houden hun erediensten in gebouwen die ze tempels noemen. De tempel wordt
gezien als het aardse huis van de godheid. Diens aanwezigheid wordt getoond door een
afbeelding of een beeld in het binnenste, heiligste deel van het tempelgebouw.
Waarom een gebedsruimte nodig
Voornamelijk bij de eerste generatie Tamils, de meesten zijn Hindoes, speelt Hindoeïsme
een belangrijke rol.
Samen zijn in de tempel helpt mensen bij geestelijke gezondheid en werkt tegen
eenzaamheid.
We laten anderen kennis maken met de religie hindoeïsme en haar filosofie. Hindoeïsme
vertelt een vreedzame levensstijl.
We willen onze culturele kennis overdragen aan de toekomstige generatie.
TCOMN heeft een gebedsruimte ingericht op de 2de verdieping in het Activiteitencentrum
aan de Laan van Vollenhove 2195 te Zeist. Elke vrijdag en op speciale dagen wordt hier een
pooja (eredienst) uitgevoerd. In totaal vindt bijna 100 dagen per jaar eredienst plaats. Hierbij
is een hindoe-priester aanwezig. Na afloop van de dienst wordt gezamenlijk gegeten.
Iedereen die de dienst bij wil wonen is welkom. Onze deur staat voor iedereen open.
We houden spirituele bijenkomsten en lezingen over hindoeïsme. Daarnaast wordt er samen
gezongen. En er is een mogelijkheid voor de meditatie.
De gebedsruimte is te klein voor het aantal groeiende deelnemers. Aangezien de ruimte zich
op 2de verdieping bevindt en het gebouw niet over een lift beschikt, is het voor ouderen en
kleine kinderen erg lastig om via trap naar naar de gebedsruimte te komen. De verhuurder
van dit pand, woningcorporatie Woongoed Zeist, wil het gebouw verkopen aan een derde
partij, dat brengt voor ons onzekerheid over de toekomst. Daarom zijn we sinds enkele jaren
opzoek een ander gebouw met meer ruimte op een begane grond.
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Gebedsruimte op de 2de verdieping
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4. Overige activiteiten
4.1 Voorlichting en informatie over de Nederlandse samenleving
Voorlichtingsbijeenkomsten
Sommige van onze leden weten nog weinig, of onvoldoende, van de diverse aspecten van de
Nederlandse samenleving. Wij vinden het van cruciaal belang dat Tamils goed voorgelicht
zijn over allerlei zaken waar zij in Nederland mee te maken krijgen.
Wij willen o.a. voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over onderwerpen die samenhangen
met onderwijs, werk, het Nederlandse politieke bestel, medische zorg e.d.
Wij willen ook dit jaar weer enkele voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.
Gemiddeld bereik: 30 personen per bijeenkomst.
Stimulering Nederlandse taal en integratie in de samenleving voor oudere leden.
Sommige Tamils, vooral de oudere leden van onze vereniging, beheersen het Nederlands
slecht of onvoldoende. De vereniging wil met name deze leden stimuleren om contact te
hebben met de Nederlandse samenleving. Voor integratie is een goede taalbeheersing van
groot belang. Wij stimuleren onze leden om via het ROC of een andere taalgroep de
spreekvaardigheid te oefenen en te vergroten. Een andere manier is door actieve
participatie van onze leden bij activiteiten voor bv. Vrijwilligersbesturen in Zeist

4.2 Ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland
De vereniging vindt het belangrijk om in contact te komen met andere groepen binnen de
samenleving; om inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van de Nederlandse
samenleving en om opvattingen uit te wisselen met anderen. Dit wil zij doen door per jaar
een tweetal ontmoetings- en discussiebijeenkomsten te organiseren.
Gemiddeld bereik: minimaal 15 mensen per avond.
In voorgaande jaren hebben o.a. deelgenomen aan:
• Multiculturele activiteiten via de Gemeente Zeist.
• Wereldreis door Zeist en Muli-culti Zeist
• Dialoog Zeist

4.3 De eigen Tamil cultuur beleven en naar buiten brengen.
Feesten
De feesten die we willen organiseren zijn bedoeld om zowel Tamils bekend te laten raken
met Nederlandse feesten, als onze eigen cultuur te beleven en deze naar buiten te brengen
en Nederlanders de gelegenheid te bieden om hier mee in contact te komen.
Dans- en muzieklessen voor kinderen en volwassenen
De vereniging wil dans en muziek onderwijzen, zowel die van de traditionele Tamilcultuur als
Nederlandse muziek en dans. Hierdoor maken Tamils zowel nader kennis met de eigen
cultuur als ook met de Nederlandse. Wij bieden al enkele jaren lessen aan en zullen dit ook
in 2017 voortzetten.
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Gemiddeld bereik: 15 personen per les. +/- 35 les per jaar.
Yoga
Elke woensdagavond werden in de ruimte van Activiteitencentrum Yogalessen gegeven. Ook
dit jaar willen we graag lessen geven, indien daar belangstelling voor is.
Gemiddeld bereik: 10-15 personen per les.
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5. Interne organisatie van de vereniging
Bestuursvergadering, algemene ledenvergadering, organisatiekosten
Onze vereniging kent een bestuur met voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, vicesecretaris,
penningmeester en 6 bestuursleden. Daarnaast is een groep van c.a. 10 leden erg actief
betrokken bij de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten. Het bestuur vergadert
tenminste 10 x per jaar. Daarnaast houdt de vereniging 1 x per jaar een algemene
ledenvergadering. In deze vergadering inventariseren wij de wensen en behoeften van onze
leden, die wij dan kunnen vertalen in activiteiten.
In Nederlands wonen er ruim 10.000 tamils, waarvan het merendeel hindoe is. We
ontvangen donaties. Onze leden bijdragen de contributie per maand. Daarnaast wordt voor
deelname aan activiteiten een eigen bijdrage gevraagd.
Op deze wijze kan de vereniging een groot gedeelte van haar kosten dekken.
De grootste kostenpost is de huur van de activiteitenruimten. Tegelijk bieden deze ruimten
ons de mogelijkheid om een scala aan activiteiten aan te bieden.
In het functioneren van onze vereniging speelt het bestuur een belangrijke rol. Zij investeren
veel tijd en moeite om de vereniging tot bloei te laten komen.
Beloningsbeleid
Wij zijn een onafhankelijke maatschappelijke organisatie zonder winst oogmerk. We hebben
niemand in loondienst.
De vrijwilligers mogen alleen de reiskosten en voorgeschoten kosten declareren.
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6. Eigen gebouw
We onderzoeken sinds enkele jaren de mogelijkheid een eigen pand om te kopen. Hiervoor
zijn we opzoek naar een gebouw in midden Nederland. Laatste jaren hebben we ook diverse
gebouwen bezichtigd. Voornamelijk door de vergunning en bestemmingsplan redenen is het
ons niet gelukt om een pand te kopen. We hopen binnenkort alsnog een geschikte pand te
kunnen vinden.
We willen niet afhankelijk zijn van de verhuurder(De Kombinatie) van een gebouw om voor
een lange termijn onze activiteiten uit te voeren. Daarom besparen we geld om een eigen
gebouw te kopen.
Hieronder vindt u een aantal foto’s van twee hindoetempels in Nederland.

Hindoetempel in Den Helder - Buiten

Hindoetempel in Roermond - Binnen
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