
Algemene Ledenvergadering 
AUROVILLE INTERNATIONAL NEDERLAND 

Verslag 
Datum:  zondag, 7 juni 2015 

Tijd:   13.30 – 17.30 uur 

Locatie:  De Hofkamer, Centraal Wonen Mozaïek, Nijmegen 

Aanwezig:   28 personen 

 Wim 

 
Gonnie 

 
Erna 

 
Thera 

 Jan Pieter 

 
JV 

 
Frank 

 
Toon 

 Josee 

 
Marianne 

 
Henk 

 
Bram 

 Adri 

 
Jettie 

 
Martin 

 
Damaris 

 Francine 

 
Janet 

 
Ciny 

 
Leon 

 Regine 

 
Harrie 

 
Ineke 

 
Floor 

 Johan 

 
Nan 

 
Petra 

 
Maureen 

 

 

Opening door de voorzitter.  

Speciale dank aan Johan & Gonnie voor de gastvrijheid. 

Speciaal welkom aan JV uit Auroville. 

 

BELEID 

De voorzitter meldt dat het beleid van de vereniging ongewijzigd blijft: “AVI Nederland wil met name 

projecten ondersteunen die Auroville duurzaam en zelfvoorzienend maken en jongeren stimuleren 

om kennis te maken met Auroville en zich aan te sluiten”.  

Om dit doel te bereiken, is er een aantal activiteiten dat door de vereniging wordt uitgevoerd: 

* ondersteunen van projecten en bedrijven in Auroville (donaties, praktische hulp en waar nodig 

expertise) 

* vertegenwoordigen van Auroville in Nederland en België; 

* geven van informatie over Auroville; 

* bekendmaken van het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville (publicaties, 

presentaties, werkgroepen, bijeenkomsten); 

* ondersteunen van initiatieven van leden.  

 



ACTIVITEITEN 

(1) De eerste activiteit die plaats vond na de ALV van 2014 was een workshop over de ziel van de 

Nederland en het Vlaamse deel van België , die  door Soleil Lithman en Wolfgang J. Schmidt-Reinecke 

werd gehouden in De Roos in Amsterdam. Josee deed de organisatie. Twee deelnemers zijn daarna 

lid geworden van AVI NL.  Er werden in de zomer van 2014 ook verscheidene workshops door JV 

gehouden over ademhalingsyoga. 

(2) Eind juni 2014 heeft SunLitFuture uit Auroville een klooster van Ladakhi Nonnen in BASGO,20 km 

van Ladakh, Noord-India, voorzien van een zonne-energiesysteem. In plaats van een waterpomp, die 

toen ook geïnstalleerd zou worden, werkend op zonne-energie, wordt deze zomer, een watertank 

gebouwd.  SunLit Future deed het werk gratis als bijdrage aan een betere wereld. De opdracht kwam 

uit Nederland van de DFLN (Dutch Federation for Ladakhi Nuns) die, met bemiddeling en 

ondersteuning van Josee, geld voor het project kreeg van de Triodosbank en van Edukans. Een team 

van vijf nonnen kreeg in augustus 2014 een training in Auroville voor het onderhoud van het 

systeem. Nu, in 2015 werken DFLN en Josee samen aan een groter project  voor het LNA klooster en 

opleidingsinstituut dat ook door SunLit Future zal worden uitgevoerd. Met een bedrag van ruim 

€22.000 is het project in Leh twee keer zo duur als dat van BASGO.  

 

(3) Op 15 augustus 2014 organiseerde de vereniging de jaarlijkse wandeling naar en een bijeenkomst 

in de Millinger Theetuin, midden in het natuurgebied ‘De Millingerwaard’, ter gelegenheid van de 

geboortedag van Sri Aurobindo.  

 

(4) Eind 2014 hield Adri een lezing over Auroville voor de vrijmetselaars in Enschede. Dit jaar 

verwacht Adri de tweede uitnodiging. 

 

(5) John van den Wildenburg, lid van de vereniging heeft enkele vrijwilligers en stagiairs begeleid 

en/of hun verslagen gepubliceerd, zoals het verslag ‘Trendwatching in Auroville’ door Ellen de Bever 

& Iris Mastenbroek van de ‘International Lifestyle Studies’, Fontys Academy for Creative Industries, 

Tilburg. Er is ook belangstelling voor stageplekken in Auroville getoond door studenten van (a) Future 

Planet Studies (http://www.uva.nl/en/home); (b) HAS University (http://www.hasinternational.nl), 

en (c) Stoas, Vilentum (http://www.stoasvilentum.nl/stoas-university). 

Op de ALV vergadering van vandaag zijn Bram & Damaris uit Groningen naar Nijmegen gekomen 

omdat zij aankomende september voor 10 maanden naar Auroville willen gaan om stage te lopen; 

Bram kan er wellicht ook zijn afstudeerscriptie schrijven, voor zijn studie MWD (maatschappelijk 

werk en dienstverlening). Zijn vriendin, Damaris, wil er vrijwilligerswerk gaan doen. 

 

(6) De secretaris houdt zich naast de algemene correspondentie geregeld bezig met verzoeken uit 

Auroville met betrekking tot de aanschaf en verzending van materialen, zoals bijvoorbeeld voor 

Sunlit Future (onderdelen van zonnepanelen) en Farewell Matters (Cooling Bed).  

 

(7) Op 21 februari 2015 werd ‘De Europese Boom’ ingegraven met aarde uit 44 landen van Europa;  

de Nederlandse aarde kwam uit een bos van Roermond (Hans Vas) en uit Edam (rand van het 

IJsselmeer; Josee Lamers). Jettie Zwaans bood de aarde uit NL aan en Maurice de aarde uit België.  

 

http://www.uva.nl/en/home
http://www.hasinternational.nl/
http://www.stoasvilentum.nl/stoas-university


(8) Jan Pieter en Chris hebben verder gewerkt aan vertalingen van de werken van Sri Aurobindo:  

(a) de publicatie van een herziene vertaling van Life Divine Deel I hoofdstuk 1 – 28 (Chris Duindam),  

(b) de publicatie van de vertaling van de Synthese van Yoga Deel IV, De Yoga van Zelfperfectie, 

Hoofdstuk I – X (Jan Pieter Derksen), als vervolg op de vertaling van de Inleiding tot de Synthese van 

Yoga. (zie onze website: http://www.auroville.nu/auroville/literatuur) 

 

(9) De WEBSITE wordt continu geactualiseerd (www.auroville.nu), evenals de FACEBOOK-pagina 

(https://goo.gl/mUzBDS); er wordt gewerkt aan een PIFworld-pagina: 

https://www.pifworld.com/en/nonprofits/AurovilleInternationalNL/1521 

(10) Sinds april 2015 hebben we  ook een elektronische NIEUWSBRIEF (http://goo.gl/ukdUK8) 

(11) SAVITRI leesgroep: doorgaans vier maal per jaar komt de Savitri Leesgroep bij elkaar, om de drie 

maanden. Meestal op de tweede zaterdag van de maand en meestal in Amersfoort, in de ‘Hof der 

Toekomst’. Contactpersoon: Hannah Althuizen, hannah.a@online.nl, tel. 0597-645108. 

(12) De Life Divine Groep komt elke laatste zondag ’s morgens bijeen bij Loes Keijser in Den Haag of 

bij Hans Gerritsen in Voorburg.  

 

HET BESTUUR 

De bestuursleden blijven vooralsnog zitting nemen in het bestuur tot er personen zijn gevonden die 

de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester willen overnemen. Josee, de kandidaat-

voorzitter voor het nieuwe bestuur, heeft de task force geschikte kandidaten te vinden. Huidig 

bestuur: 

Wim van Megen | voorzitter / secretaris 

Jan Pieter Derksen | penningmeester 

Josee Lamers  | algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger NL in de AVI Board 

Adri Bolsenga  | algemeen bestuurslid 

 

 

JAARREKENING 

De jaarrekening 2014 is gepubliceerd op internet en goedgekeurd door de vergadering: 

http://www.auroville.nu/images/pdf/Jaarrekening2014.pdf 

Jan Pieter: “In 2014 bleven beide, de inkomsten en de uitgaven, op zich onder de € 2000,- en er was 

een positief saldo. Dit is echter afgezien van een eenmalig legaat van ongeveer € 6000,- voor de 

vereniging zelf, dat geheel aan de reserves is toegevoegd. Het bedrag aan voor Auroville ontvangen 

donaties bedroeg € 27.500,- wat vooral uit een eenmalige donatie voortkwam. Een vergelijkbaar 

bedrag is doorgegeven aan de verschillende projecten in Auroville. 

De jaarrekening en de inkomsten en uitgaven laat een onderliggende trend zien die reeds een jaar 

eerder is ingezet. Het aantal betalende leden neemt af, evenals de reguliere donaties aan Auroville. 

https://goo.gl/mUzBDS
https://www.pifworld.com/en/nonprofits/AurovilleInternationalNL/1521
http://goo.gl/ukdUK8
http://www.auroville.nu/images/pdf/Jaarrekening2014.pdf


Qua donatie zijn er wel enkele uitschieters, maar die zijn naar verwachting eenmalig. De vereniging 

slaagt erin het uitgavenpatroon dat op zich reeds erg bescheiden is, aan de mindere inkomsten uit 

contributie en provisie aan te passen doordat alle leden vrijwillige arbeid leveren en geen kosten 

declareren. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, 

externe administratiekantoor en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste 

uitgavenposten en contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig de voornaamste 

inkomsten. De reserves waren solide voor de geringe activiteiten en groeien. De vereniging heeft zich 

eerder bereid verklaard een deel daarvan in te zetten voor projecten die de economische 

zelfstandigheid van Auroville bevorderen en dat beleid moet in 2015 verder uitgewerkt worden. 

De begroting voor 2015 voorziet een voortzetting van de feitelijke activiteiten over 2014 en zal 

tussentijds aangepast kunnen worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden. 

De jaarrekening is opgesteld door Acosti B.V. in Almere (www.acosti.nl) op basis van gegevens 

aangeleverd door de penningmeester, die nagekeken zijn door Frank Winnubst van de kascommissie. 

Voor verdere toelichting is de penningmeester beschikbaar”. 

 

FINANCIELE STEUN 

De voorzitter benoemt de vele projecten in Auroville die om financiële steun vragen (A4A, IZ, AV 

Today, Sacred Groves, etc..).  

 

Thera stelt voor om bij verzoeken om financiële steun voor projecten in Auroville eerst meer 

informatie te verkrijgen over deze projecten (haalbaarheid, uitvoering, verslaglegging, etc..), 

bijvoorbeeld over de Fencing van de Internationale Zone n.a.v. een recent verzoek van Luigi. 

 

Financiële Steun voor AV Today. De kwaliteit van AVToday is goed en het blad heeft ook een goede 

functie naast de vele subjectieve nieuwtjes op het intranet. : pas als de administratie van Auroville 

Today op orde is gebracht, stemmen de leden ermee in dat de vereniging een bijdrage doet van 1000 

euro (uit de reserves). Josee had al van Janet gehoord welke problemen er waren en besproken met 

Carel. Hij vond het goed om het kalenderjaar in te voeren voor het abonnement. Harry is het niet 

eens met het voorstel dat AVI NL zorg draagt voor het doorgeven van adreswijzigingen aan AVI Today 

omdat hij vindt dat dit een eigen verantwoordelijkheid is van de leden.  Thera vraagt of er 

onderscheid (gewenst) is tussen de digitale abonnementen in India en het buitenland. Is er een 

begroting van de kosten?    

ACTIE: Josee en Wim nemen contact op met Janet en Thera om een goed beeld te krijgen van de 

administratieve problemen van AV Today. Vervolgens zal Carel  worden geïnformeerd en gevraagd 

hoe deze op te lossen.  

 

Financiële bijdrage van 50% van de ticketkosten voor de deelname van een vertegenwoordigster van 

het bestuur van AVI NL (Josee) aan de internationale AVI vergadering in de VS: de penningmeester en 

het lid van de kascommissie wijzen erop dat er eerst een beleid moet zijn over hoe de vereniging 

omgaat met reisvergoedingen; de vereniging kan alleen reiskosten vergoeden binnen het kader van 

een goedgekeurd beleid dat voor iedereen geldt. Aangezien de geplande reis al in augustus is en het 

nu om een relatief klein bedrag gaat (350 euro), bieden enkele leden (Nan, Janet, Jettie en Marianne) 

spontaan aan dit bedrag te doneren. 



 

Henk Thomas wijst erop dat de economie van Auroville in een jammerlijke staat verkeert en dat er 

geen indicaties zijn van verbetering (eerder een verslechtering – mede door de problemen in de 

textielindustrie van Auroville). De onlangs in Auroville gehouden RETREAT heeft volgens Henk niet 

geleid tot de nodige conclusies en besluiten die het tij zouden kunnen keren. Eén van de 

belangrijkste tekortkomingen is volgens Henk het feit dat er niet of te weinig is gesproken over de 

cijfers en dat er niet is uitgegaan van de zaken en ontwikkelingen die de afgelopen decennia wel 

bereikt zijn. Henk heeft zijn data uit het onderzoek in Auroville aangevuld met recente gegevens en is 

bereid een vervolg presentatie te geven van  zijn lezing over de economie van Auroville (die hij in mei 

2014 heeft gehouden in Den Haag), waarna er in een  studie-/werkgroep verder gesproken kan 

worden  om nog duidelijker aanbevelingen te kunnen geven aan Auroville.  

[http://wiki.auroville.org.in/w/images/9/98/AV_Retreat_Final_Report_dt._1.05.15.pdf] 

RONDVRAGEN 

* Harrie: hoe staat het met de vacatures? Uitleg door Wim en Josee. 

Wim: “JP is al 5 jaar penningmeester, Adri en ik al 7 jaar bestuursleden; volgens de statuten moeten 

er nieuwe bestuursleden komen. PIF World is een mogelijkheid voor het plaatsen van vacatures”.  

Josee doet verslag van het overleg met  de door haar benaderde jongeren voor bestuur en voor 

activiteiten om jongeren aan te trekken. Zij hebben een lijst van aanbevelingen gemaakt over hoe we 

de jongeren meer kunnen informeren over AVI. Ze voelen zelf niet heel veel voor het bestuur. Josee 

stelt voor dat we een project- of netwerkstructuur ontwikkelen, waarin we weinig tijd kwijt zijn aan 

bestuursvergaderingen. Hierover volgt een discussie, waarin enkele leden zich aangesproken voelen 

tot het idee van een projectstructuur, dat verder uitgewerkt moet worden. De structuur van een 

vereniging staat op zich niet ter discussie, omdat dit de leden de mogelijkheid geeft enige controle te 

houden op het bestuur. Het voorstel kan verder uitgewerkt worden en mogelijk kunnen jongeren 

hier gemakkelijker een  eigen plek vinden. Het kernbestuur zal zich dan vooral bezighouden met die 

activiteiten die nodig zijn voor het behoud van de ANBI status.    

ACTIE: Wim gaat de vacatures van secretaris en penningmeester op PIF World zetten 

(https://www.pifworld.com/en/nonprofits/AurovilleInternationalNL/1521) 

ACTIE: Josee gaat aan jongeren vragen of ze in een projectstructuur zich wel willen aansluiten bij AVI 

NL en werkt het voorstel verder uit. Regine is bereid een besloten chat projectenpagina te maken op 

www.auroville.nu, zodat men daar informatie kan uitwisselen. Ook handig voor uitwisseling over wie 

wanneer naar Auroville gaat.  

* Thera: wat is er nu besloten over AV Today & Fence?  

Financiële Steun voor AV Today: pas als de administratie van AV Today op orde is gebracht, stemmen 

de leden ermee in dat de vereniging een bijdrage doet van 1000 euro (uit de reserves). De vraag over 

de Fence (voor de Internationale Zone) blijft open staan.  

 

ECO FEMME 

 

http://wiki.auroville.org.in/w/images/9/98/AV_Retreat_Final_Report_dt._1.05.15.pdf
http://www.auroville.nu/


Jettie vertelt over Eco Femme, producten uit Auroville, die in Nederland onder meer te verkrijgen zijn 

bij http://www.katoenenko.nl.  

 

SKYPE 
 

JV en Johan vertellen over een omvangrijk glasvezelproject in Auroville, samen met Manu, Chandresh 

en Dyuman in Auroville, die via SKYPE een presentie geven. https://prezi.com/pgdm8e_vyzvu/avcan/ 

 

AFSLUITING 

 
JV verzorgt een geleide meditatie;  
de voorzitter sluit af met enkele regels uit Savitri: 
 

When darkness deepens strangling the earth’s breast 
And man’s corporeal mind is the only lamp, 
As a thief’s in the night shall be the covert tread 
Of one who steps unseen into his house. 
A Voice ill-heard shall speak, the soul obey, 
A Power into mind’s inner chamber steal, 
A charm and sweetness open life’s closed doors 
And beauty conquer the resisting world, 
The Truth-Light capture Nature by surprise, 
A stealth of God compel the heart to bliss 
And earth grow unexpectedly divine. 

 

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---     

http://www.katoenenko.nl/
https://prezi.com/pgdm8e_vyzvu/avcan/

