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Auroville Today is een maandblad dat kwalitatief goede 
informatie geeft over Auroville. De artikelen geven de lezer 
inzicht in achtergronden, ontwikkelingen en verschillende 
perspectieven van betrokkenen over een bepaald onderwerp of 
juist van een enkel persoon. Complexe onderwerpen waarover 
in de City veel discussie is worden inzichtelijk, overzichtelijk en in 
begrijpelijke taal weergegeven. Hoogstaande en integere 
journalistiek ligt eraan ten grondslag: een chapeau voor de 
oprichters Carel en Alan die sinds jaar en dag de kernredactie 
vormen.  

   

 
 
 
Echter administratief zijn er regelmatig 
problemen geweest rond de verlenging van 
abonnementen waardoor een lezer het blad 
soms enige tijd moest ontberen. Een maand 
voor afloop van abonnement ontvangt de lezer 
een email met de vraag of hij of zij het 
abonnement wil verlengen. Was het antwoord 
ja, dan maakte de lezer het verschuldigde 
bedrag over aan de penningmeester van 
Auroville International Nederland die het  

vervolgens overboekte naar het Unity Fonds en 
AUROVILLE Today het bedrag daar kon 
opvragen. De penningmeester maakt in de regel 
eens per kwartaal bedragen over aan Auroville. 
Hoewel een bevestigende email  van de lezer 
voldoende was om het abonnement door te 
zetten, kon het voorkomen dat er enkele 
maanden verstreken voordat de lezer het blad 
weer ontving. 
 



 
 
 
 

Een en ander is besproken in de 
ledenvergadering in 2015 waarop het idee is 
aangenomen om het kalenderjaar in te voeren 
voor abonnementen. Het oplossen van de 
problemen was overigens ook een voorwaarde 
van de ledenvergadering om eventueel een 
bijdrage aan AUROVILLE Today te geven om het 
voortbestaan te verzekeren. AUROVILLE Today 
ging ermee akkoord om het kalenderjaar in te 
voeren vanaf januari 2017. Johan, de 
penningmeester, heeft van Grace van 
AUROVILLE Today een overzicht gekregen van 
de abonnementen en de looptijd. Johan zal  
iedere abonnee in januari 2017 emailen 
hoeveel maanden er open staan om zijn/haar 
huidige abonnement vol te maken tot en met 
31 december 2017. 
 

 

Het volgend jaar wordt een overgangsjaar en in 
2018 kan het kalenderjaar definitief ingevoerd 
worden. Zo wordt de toezending van het blad 
niet onderbroken en kan iedere abonnee er 
elke maand op rekenen dat het op de deurmat 
valt. Het wordt gemakkelijker voor de 
penningmeester omdat hij het hele bedrag voor 
alle abonnementen  in een keer kan 
overboeken. En het scheelt ook veel tijd aan 
administratie en emailverkeer voor Grace bij 
AUROVILLE Today. 

 
Nieuwe abonnees kunnen zich wel op elk 
moment in het jaar aanmelden, zij betalen dan 
voor de maanden die resteren tot het eind van 
het jaar.  Gedurende het kalenderjaar kan het 
abonnement niet worden gestopt. De abonnee  
kan wel besluiten om het in het nieuwe jaar niet 
te verlengen. Het bestuur hoopt  dat de 
aansluitingsproblemen volgend jaar voorgoed 
voorbij zullen zijn en dat ieder ononderbroken 
kan genieten van het maandblad AUROVILLE 
Today en de gratis erbij geleverde digitale 
versie. En hierbij een oproep aan leden en 
belangstellenden: wilt u ook abonnee worden? 
Meld u dan begin januari aan, een goed besluit 
voor het nieuwe jaar.  
 
Josee & Johan 
 

 
 
 
 

 
 


