
Bericht van de secretaris 
 
 
 
Hilversum, 7 september 2016 
 
Beste Leden van Auroville International Nederland, 
 
Zaterdag 6 augustus heeft er weer een bestuursvergadering plaatsgevonden. Zolang we, als bestuur, 
nog zoekende zijn naar een duidelijk concept en er nog vragen zijn onderling blijven we nog 
regelmatig overleg houden. Het is echter wel de bedoeling dat we meer overgaan op mail/skype-
contact voor een snellere en betere communicatie. Hier volgen de belangrijkste punten van deze 
vergadering.  
 
Door omstandigheden heeft Johan van den Bor de taak van penningmeesterschap op zich genomen. 
Piroska Janssen heeft zich teruggetrokken en zal misschien in de toekomst weer actiever in het 
bestuur aanwezig zijn. Doordat de overdracht met Jan Pieter, voormalig penningmeester, nog niet 
rond was, was dat verder geen enkel probleem. Johan van den Bor is nu met Jan Pieter met de 
overdracht bezig. Johan was al een bestuurslid en heeft een nauw contact met Auroville. Hij is 
regelmatig in Auroville te vinden en werkt hard aan projecten, o.a. ter verbetering en het in kaart 
brengen van de infrastructuur van Auroville. Hij is technisch onderlegd en een echte aanpakker. Hij 
is een waardevol bestuurslid en we zijn blij dat hij het penningmeesterschap op zich heeft genomen. 
 
We hebben als nieuw bestuur wat opstartproblemen gehad en dat lag onder andere aan het feit dat 
we elkaar nog niet goed kenden; de communicatie bleek hierdoor niet optimaal te zijn, met als 
gevolg wat misverstanden over en weer. We hebben nadrukkelijk afgesproken om dat te verbeteren. 
Een vereniging moet transparant zijn en de bestuursleden moeten op de hoogte zijn van elkaars 
werkzaamheden. Dat is vooral belangrijk als je elkaar en elkaars werkwijze nog niet goed kent. 
We werken allemaal naast deze bestuurswerkzaamheden en hebben een druk leven dus dan is 
communicatie van groot belang. We hebben wat afspraken gemaakt en manieren van communicatie 
doorgenomen. Gelukkig zijn er, wat dat betreft, genoeg mogelijkheden tegenwoordig. 
 
Verder hebben we het nog gehad over welke taken en werkzaamheden er precies bij welke functie 
horen om zo een beter beeld te krijgen van wie wat doet en wat er allemaal nog gedaan moet 
worden. Dat stond uiteraard al op papier maar na verloop van tijd kunnen er dingen bijkomen of 
veranderen. Als laatste hebben we de zaken wat betreft inschrijvingen en veranderingen bij de 
Kamer van Koophandel afgewerkt.  
 
Tot zover de belangrijkste punten van de 
bestuursvergadering. Ik hoop dat de leden van onze 
vereniging nog steeds, net als wij, geïnspireerd zijn of raken 
bij het zien van foto's of berichten van en uit Auroville, en 
blij zijn dat de nieuwsbrief ons elke maand weer even laat 
zien hoe mooi en divers de wereld is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 Roos van Triet 
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