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Ontvangst: 13:00 uur 
Aanvang: 13:30 uur 
Locatie: Centraal Wonen Mozaïek, De Hofkamer, Wachterslaan 239, 6523 RV Nijmegen 
 
Agenda: 
* Opening 
* Vaststellen aantal stemmen (eventuele vertegenwoordiging via machtiging) 
* Ingekomen stukken & mededelingen 
* Vaststellen begroting 2016 (toelichten begrotingselementen & contributie) 
* Overzicht / analyse van de donaties 
* Activiteiten van het afgelopen jaar 
* Verkiezing bestuur: voorstellen kandidaten, benoeming bestuursleden en décharge van het huidige 
bestuur voor het gevoerde beleid; 
* Verkiezing leden in de op te richten kascommissie 
* Rondvraag 
* Sluiting 
 
Opening / Vaststellen aantal stemmen 
Opening en welkom door voorzitter Wim. Agenda wordt toegelicht. Het aantal aanwezige leden en 
leden met machtiging is 18 personen, dit ten behoeve van de stemming. Er zijn 4 leden afgemeld 
voornamelijk vanwege verblijf  in Auroville. Ineke en Piet arriveren iets later; aantal stemgerechtigde 
aanwezigen is nu 19. 
 
Mededelingen 
* Jetty licht de afwezigheid van Corry Boom toe. Corry heeft veel gedaan voor Auroville, zowel in 
Nederland als in India. Ze heeft vaak de Savitri groep geleid en georganiseerd. Zij is recentelijk 
opgenomen in een verpleegtehuis te Breda. Er is Alzheimer vastgesteld en is nu begeleid gaan 
wonen. Bij de volgende nieuwsbrief komt een bericht van Corry hierover. Meeste van haar 
boekenverzameling heeft ze gedoneerd aan AVI, met name voor mensen die moeite hebben de 
aanschafprijs te betalen voor dergelijke boeken. Voorlopig zullen ze worden ondergebracht in de 'AVI 
bibliotheek'. 
* Erik Peeters in Breda biedt zijn praktijkruimte aan voor het opstarten van een Savitri Meditatie 
groep. Reactie van belangstellende kunnen naar de AVI secretaris. 
* Er komen veel vragen bij het secretariaat AVI over verblijfsvergunningen en visa voor Auroville. 
Politie controleerde nu streng binnen Auroville. Strikt toeristisch en bekenden opzoeken dient reden 
voor een toeristvisa te zijn. Het is de vraag of yogi en muzikantenvisa nog bestaan. Pelgrimage is ook 
een van de opties op een toeristvisa. Wim zoekt e.e.a. uit en bericht in volgende nieuwsbrief 
hierover. 
 



Vaststellen begroting 2016 (toelichten begrotingselementen & contributie) / Overzicht / analyse 
van de donaties 
Jaarrekening AVI NL/BE is klaar, met dank aan Jan-Pieter, en goedgekeurd door de accountant. Deze 
wordt op internet gezet ter kennisname voor de leden. Dit is ook een verplichting voor de ANBI 
status. In de volgende ledenvergadering kan dan officiële decharge verleend worden. Concept 
begroting 2016 staat in de steigers, deze wordt ook online gezet. 
 
Bestemming van de Belgische en Nederlandse donaties staat gespecificeerd in een overzicht welke 
bij de jaarrekening online gezet wordt. Er zijn donaties die nog op 30 december binnen kwamen, dit 
is moeilijk tijdig te verwerken in de boeken. Tip van de penningmeester: doneer s.v.p. voor de kerst, 
dan kan het goed meegenomen worden voor het eind van het jaar. 
 
Activiteiten van AVI NL/BE in het afgelopen jaar 
* Reguliere zaken zoals voorlichting, informatie en communicatie via sociale media en de 
nieuwsbrief, secretariaat en boekhouding, doorzetten donaties naar Auroville doelen en projecten. 
Periodieke activiteiten zoals de Savitri bijeenkomsten en Live Divine leesgroep. 
* Vertalingen van diverse werken is een doorlopende activiteit.  
* België heeft tentoonstellingsmateriaal over Auroville en ondersteunt actief diverse projecten in en 
rond Auroville zoals het Land fund en Valacharchi Education. Daarnaast zijn er voor AVI NL/BE de 
contacten met ander AVI's en AVI International. Dit jaar speelt vooral de oprichting van een Europees 
paviljoen in de International zone en de eventuele landenpaviljoens aldaar. In Berlijn is onder andere 
hierover de AVI EU bijeenkomst geweest en contacten gelegd met EU hierover. De startbijeenkomst 
van Auroville support Luxemburg heeft hier ook veel aan bijgedragen. 
* Een belangrijke activiteit dit jaar, welke was opgedragen vanuit het bestuur, is de opdracht om 
middels een Task Force te komen tot de gewenste vorm en inhoud voor een nieuw AVI NL/BE 
bestuur. Josee en Adri hebben hier richting aangegeven. Josee geeft een samenvatting hoe dit proces 
is doorlopen en wat voor uitkomsten dit gebracht heeft. Met de potentiële kandidaten is diverse 
keren samengewerkt om vorm en richting te bepalen. In diverse bijeenkomsten zijn zowel elkaars 
motivatie en mogelijke synergie verkend. Daarnaast is uitgewerkt wat de gewenste werkvorm van 
het nieuwe bestuur is. De wens is om als 'netwerkbestuur' te fungeren, gericht op het uitwerken van 
projecten en thema's. Thema's die op dit moment als prioriteit naar voren zijn gekomen: 
'verjonging' c.q. betrekken van jongeren, uitwisseling zowel richting Auroville als hier inclusief de 
huisvesting, voorlichting, begeleiding, etc.; 'nieuwe economie'  c.q. de zoektocht in Auroville 
ondersteunen met projecten en kennisuitwisseling. Het kandidaat bestuurslid Bram onderzoekt het 
thema 'verjonging' ter plekke nu hij in Auroville is. Ten behoeve van de nieuwe economie heeft Henk 
Thomas zijn economische analyse ingebracht en Josee concreet mogelijkheden voor een 
investeringsfonds verkend.  
Verkiezing bestuur: voorstellen kandidaten, benoeming bestuursleden en décharge van het huidige 
bestuur voor het gevoerde beleid 
Josee stelt de potentiële bestuurskandidaten aan de vergadering voor aan de hand van de profielen 
uit de 'eigenschappensessie'. 
Roos: voordracht Secretaris:  Deelnemer Savitri groep, toegewijd en betrouwbaar, straalt rust uit, wil 
als secretaris vooral beginnen met ledencontacten actief oppakken. 
Marjan: voordracht algemeen lid: Hele grote dingen (projecten) analyseren en ondersteunen, 
perfectionist, grote kaders, perspectief wisseling bevorderen, wil in bestuur algemene lijnen helpen 
uitzetten. 
Johan: voordracht  algemeen lid: doener, handelend, vooruitziend voor lange termijn, gaat 



regelmatig naar AV voor ondersteuning van technische zaken, glasvezel, etc., wil in en voor het 
bestuur deze inbreng en contacten onderhouden. 
Piroska: voordracht algemeen lid/penningmeester: all-round, goed in conflicten op lossen, 
moderator on line, creatief, streeft naar harmonie, iedereen in waarde laten, goed cijfers analyseren, 
wil het bestuur hiermee ondersteunen. Kan na april de penningmeester functie gaan vervullen, tot 
die tijd neemt Harry die waar. 
Bram: voordacht algemeen lid, kandidaat: allerjongste van de groep, procesgericht, verfrissend 
eerlijk, vooruitziend, wil vanuit praktijk en eigen inzichten verfrissende kijk inbrengen. Is nu in 
Auroville. 
Adri: voordracht algemeen lid: goed in het organiseren en managen van projecten en bijeenkomsten, 
ondersteund in Auroville actief bouwkundig initiatieven zoals inkoopcombinatie, wil deze expertise 
en contacten inbrengen in het bestuur. 
Josee: voordracht voorzitter: grote lijnen verbinden met details, sturende kracht, vormgeven, liaison 
AVI NL/BE in AVI International, deelnemer Savitri groep, wil in het bestuur elan en praktijk met elkaar 
verbinden. 
Maurice: voordracht bestuurslid voor België: groot voorstander van de netwerk aanpak en 
samenwerken in projecten en thema's. Is op dit moment in Auroville. 
 
Voorzitter, penningmeester, secretaris zijn de officiële functies van de AVI NL/BE waarvan de namen 
worden doorgeven worden aan de KvK. 
Voor de stemming geeft Jan-Pieter aan dat hij graag nog meer vertegenwoordiging van België in het 
bestuur ziet. Aangegeven wordt dat hier in het Task Force-traject met de Belgische 
vertegenwoordigers over is gesproken. Er wordt verwacht dat de nieuwe werkwijze de inbreng en 
uitwisseling met  Belgische liaisons en activiteiten versterkt. 
Stemming door de leden. Zonder tegenstemmen of onthoudingen wordt de voordracht aanvaard. 
Dan volgt het officiële overdracht moment tussen de oude en nieuwe voorzitter, de Tibetaanse 
gebedsmolen van Mia wordt als symbolische voorzittershamer overgedragen door Wim aan Josee. 
 
Afscheid van Wim en Jan Pieter 
Adri memoreert dat dit betekent dat er nu afscheid genomen wordt vanuit het bestuur van Wim en 
Jan Pieter. Aan de hand van het overhandigen van diverse koelkastmagneten met zeer toepasselijke 
teksten en illustraties op memoreert Adri de inzet in de respectievelijk afgelopen 9 en 7 jaar door de 
voorzitter en de penningmeester. Beide hebben vanuit hun eigen wezen en op hun geheel eigen 
wijze bijgedragen aan het idee, de praktijk en aspiraties van Auroville. Op allerlei manieren hebben 
zij gewerkt aan de ondersteuning en ontwikkeling van Auroville en AVI. Heel veel dank hiervoor. Naar 
goed Indiaas gebruik hangt Adri hen prachtige sjaals om de schouders en overhandigt bloemen aan 
Wim en Jan-Pieter. 
Josee, sluit zich aan bij deze zeer verdiende dankwoorden. Wim blijft de prachtige nieuwsbrief 
maken, Josee memoreert  zijn bijdragen hiervoor en voor de workshops. Josee overhandigt Wim een 
boekje om al zijn herinneringen over Auroville en AVI in op te tekenen. 
Jan-Pieter wordt door Josee als schatmeester van de penningen gememoreerd. Door stevig positie te 
nemen in het bestuur en duidelijk beleid uit te zetten, is de administratie transparant en helder 
gemaakt. Daarnaast heeft Jan Pieter The Synthesis of Yoga vertaald. Josee overhandigt ook Jan-Pieter 
een boek om te schrijven over ervaringen met Auroville en AVI. 
 
 
  



Eregast: Piet van der Molen 
Als opmaat naar de pauze en in het kader van de herinneringen vraagt Wim aan Piet te verhalen over 
anekdotes die Wim recentelijk over hem is tegengekomen in het boek van Ruud Lohman "Alle dingen 
nieuw". Piet was een van de eersten uit Nederland die in Auroville kwam. Piet verhaalt op zijn eigen 
humoristische wijze over zijn tocht naar Auroville, geïnspireerd door de charter, zijn verwondering, 
zijn constante tegenstrijdige gevoelens over waar hij nu eigenlijk mee bezig was, eigenlijk wou hij zich 
verder bekwamen in Japanse vechtsporten in Japan en yoga was just a four letter word. In de bus 
vanaf Madras zich afvragend wat hij daar deed, maar tot zijn eigen verbazing tegelijk het gevoel 'ik 
kom thuis'. Van dag tot dag verder gegaan. Altijd bezig gebleven, dingen opgepakt, hoewel geen 
professionele achtergrond, probleem oppakken, dingen regelen, doorgaan.  Als pionier in Kottakarai 
gewoond, in het begin elke dag gechauffeerd naar Pondi en de ashram. Ook mensen begeleiden, 
soms werden spanningen mensen te veel. In overleg met de Moeder opvang geregeld. Daarna o.a. 
Promesse, Aspiration, Angeras Garden. Op blote voeten gelopen om de kracht van de moeder te 
voelen vanuit de aarde. Abri opgestart, mechanische werkplaats ten behoeve van waterleidingen en 
bronnen, opleidingsplek, 3 kinderen gekregen, tot in de jaren negentig in Auroville gebleven. 
 
[PAUZE] 
Na de pauze staan diverse Skype en telefonische contacten op het programma. 
 
A Dream down to Earth 
Allereerst is er telefonisch contact met Serena Aurora. Zij maakt documentaires over 'intentional 
communities'  en heeft 'A Dream down to Earth', een 15 minuten documentaire over Auroville 
gemaakt, een introductie over Auroville. Wim is zeer enthousiast over deze documentaire omdat het 
alle aspecten van Auroville behandelt en complimenteert haar daarmee. Ze heeft de woorden van de 
droom van de Moeder als rode draad voor de documentaire gebruikt. Niet alle elementen zijn even 
uitgebreid gebruikt om binnen de 15 minuten te kunnen blijven. *) Ze was 3 maanden in Auroville en 
heeft o.a. samen met  Fabian en Elaine de documentaire gemaakt. Ze heeft vooral gezocht naar een 
nieuwe invalshoek, ze wilde de vele informatie condenseren. Haar kracht is dingen samenvatten. Er is 
al zoveel gemaakt, dus ze wilde meer de globale lijn pakken. Er is niets gescript of vooraf gepland. 
Serena zoekt naar 'element of truth', doet alles in de eerste take, dus geen re-takes of zaken 
herhalen. Wim haalt als voorbeeld hiervan het  interview over educatie aan, welke hem zeer 
aansprak. Serena gaat het newcomer traject in Auroville in nadat ze haar toer van documentaires 
over intentional communities heeft afgerond. Er zijn nog enkele andere korte filmpjes die zij gemaakt 
heeft over Auroville en verwacht er nog meer te maken.  
 
Hassan Aslavy 
Het tweede telefonisch contact wordt gezocht met Marokkaan Hassan Aslavy. Hij bouwt een eco 
dorp 'aurovillage' met zijn vrouw Rachel in Burkina faso, en is gelieerd aan Auroville. Hij woonde in 
Frankrijk, heeft de radicalisering beweging van dichtbij meegemaakt en roept nu via een artikel 
politici op om radicale elementen te onderscheiden van de grote groep moslims die gewoon deel zijn 
van de samenleving, in Frankrijk, Duitsland, etc. Josee heeft via AVI international zijn artikel 
ontvangen en het artikel naar burgemeester van Rotterdam, voorzitter D'66 Amsterdam, en nog 
enkel anderen politici doorgestuurd. Aboutaleb, heeft haar bedankt en het artikel naar zijn directie 
'veiligheid' doorgezet. Hij wijst op het willen bereiken van een "wij" samenleving. Telefonisch 
verbinding leggen met Hassan lukt helaas niet, Wim stuurt hem een mail. 
 
  



Kireet 
Na enige pogingen lukt het wel te skypen met Kireet, Gerard Jak, in Auroville. Hij doet veel met 
watermanagement in heel Auroville en heeft in Aurodam dijken aangelegd. Nu in december is in 
Zuid-India erg veel regen gevallen en heeft erg gestormd. Veel dijken in Auroville hadden extra 
bewaking en zorg nodig. Alle wederwaardigheden van deze natte tijd zijn te zien op Kireet zijn 
Facebook. In Auroville is het nu weer droog en gelukkig hebben alle dammen en bunds het 
gehouden. Voordeel nu is wel dat watermanagement weer helemaal op de kaart staat en er weer 
aandacht en ondersteuning voor is. Kireet heeft een toekenning van de FAMC van 2 lakh voor werken 
aan watermanagement in Auroville. Enige bureaucratie in Auroville houdt dit op, men wil 
tekeningen, meetings, etc. Kireet is meer de werker en doener in het veld. Op dit moment is hij bezig 
met grondverzet met graafmachinist. Werkt ook met Luigi in International zone. Josee vertelt dat wat 
er op de agenda is gezet bij AVI International meeting op 16 februari 2016 in Auroville. Kireet is nog 
niet benaderd hierover. Kireet krijgt speciaal de groeten van Piet en we wensen hem allemaal veel 
succes met zijn projecten. 
 
Integraal Onderwijs  
Wim vraagt aandacht voor de ontwikkelingen van educatie in Auroville. Hij deelt vanuit het 
boek  'Alle dingen nieuw' van Ruud de visie op educatie uit de Auroville begintijd. Wim en Regine 
hebben in 2014 een onderwijsreis georganiseerd naar de ashramschool, een vergelijkbare school in 
Dehli en de scholen in Auroville. Hij is geraakt door het interview met Deepti in de documentaire van 
Serena. In Auroville en de ashram wordt het onderwijs steeds formeler. In Nederland is Regine nu 
bezig met vergelijkbaar geïnspireerd onderwijs in de landelijke organisatie IBBO. Dit staat voor 'ik ben 
bewust onderwijs'. Onderwijs zoals het in de Ashram ook bedoeld was, inspireren en leerlingen hun 
eigen mogelijkheden laten ontdekken in plaats van een rapporten en diplomafabriek zijn. De eerste 
IBBO scholen staan in Geleen en Meppel. Er komt er nu ook in Nijmegen. *) 
 
Rondvragen / mededelingen 
* Een van de leden geeft nog een tip voor boeken over Auroville, Sri Aurobindo of the Mother 
die over zijn of men dubbel heeft. Doneer deze aan goede kringloopwinkels. Deze zijn vaak blij met 
Engelstalige en Nederlandstalige boeken en zo is het Auroville gedachtegoed bereikbaar voor 
geïnteresseerden. 
* Freed heeft een mededeling over Luuk van Loo. Deze heeft een toneelstuk gemaakt over zijn broer 
Sito die omgekomen is in Auroville. Aanstaande zaterdag is op het podium Mozaïek in Amsterdam 
om 21.00 uur in Adam Western een voorstelling. Daarna is er nog een gesprek met Luuk. Hij heeft de 
voorstelling mogelijk gemaakt door crowdfunding. Deze info gaat naar auroville.nu en kan rond 
gestuurd worden. 
 
Ter afsluiting bekijken we de film van Serena. 
 
 
 


