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Datum: 4 februari 2017 
 
Betreft: Contributie 2017 
 
 
 
Beste Leden, 
 
Zoals afgesproken zou ik, als secretaris van Auroville International Nederland, u 
herinneren aan de contributie voor 2017. Er is alleen wat veranderd en daarover geef 
ik u graag uitleg. 
 
Op 21 januari 2017 hebben we een Algemene Ledenvergadering gehouden in de 
Hofkamer in Nijmegen. Daar hebben we gesproken over de activiteiten van vorig 
jaar, het voorlopig financieel verslag, de contributie en de plannen voor 2017. Wij als 
vereniging merken, net als de meeste mensen, dat alles steeds maar duurder wordt. 
Als wij iets willen organiseren of ondernemen om meer bekendheid te krijgen, 
moeten we daar natuurlijk wel geld voor hebben. Bijvoorbeeld voor het 
voorbereiden van het 50-jarig jubileum van Auroville in 2018 of het maken van een 
brochure over studentenstages in Auroville. We organiseren minimaal twee 
bijeenkomsten per jaar en geven elke maand een digitale nieuwsbrief uit om u te 
informeren over ontwikkelingen in Auroville en onze werkzaamheden. We worden 
niet gesponsord door de overheid en zijn volledig afhankelijk van de 
ledencontributie en eventuele donaties of giften. Ook hebben we gekeken naar 
andere landen met een AVI-vereniging en het blijkt dat de contributie bij de meeste 
daarvan hoger ligt. 
 
Dat was de reden waarom we als bestuur een contributieverhoging hebben 
voorgelegd op de ledenvergadering. Ons voorstel was om de contributie te verhogen 
van € 25 naar minimaal € 35. Wel met een uitzondering: als een lid, om wat voor 
reden dan ook, het bedrag niet kan betalen, kan hij of zij contact opnemen met de 
penningmeester (penningmeester@auroville.nu). De penningmeester bespreekt wat 
haalbaar is en overlegt met de voorzitter of de vereniging kan bijleggen.  
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Wilt u meer dan de minimale contributie van € 35 betalen, dan is het extra bedrag 
een donatie aan de vereniging. Donaties aan Auroville International Nederland zijn 
voor u aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat wij een erkende ANBI Goede 
Doelen organisatie zijn. 
 
Dit is op de vergadering van 21 januari 2017 voorgelegd en een grote meerderheid 
was voor de verhoging. Het voorstel is dus aangenomen. Ik hoop dat u als lid geen 
bezwaar heeft en dat u nog steeds de vereniging wilt blijven steunen. Wij zullen daar 
heel blij mee zijn en houden u, door middel van de nieuwsbrief of mail, graag op de 
hoogte van onze werkzaamheden. 
 
U kunt de contributie overmaken ten name van Auroville International Nederland 
op bankrekening NL 26 TRIO 0198420927 onder vermelding van uw naam en 
contributie 2017. Als u nog vragen heeft of opmerkingen dan zijn ze welkom en kunt 
u mij een email sturen naar secretaris@auroville.nu en u zult zeker antwoord krijgen. 
 
Alvast bedankt namens ons hele bestuur, 
 
met vriendelijke groet, 
 

Roos van Triet 
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Auroville International Nederland 
 
 
 
 
 
 
 


