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STICHTING AUROFONDS 

 

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE OVERZICHTEN 2020 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 

De bestuurssamenstelling is in 2020 ongewijzigd gebleven 

 
BELONINGSBELEID 2020 

Zoals in alle voorgaande jaren hebben de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. 

 

NALATENSCHAP MEVR. DOROTHY KING 

Van het totale legaat van Mevr. Dorothy King  ter waarde van €375,922.18 zijn de volgende bedragen voor 
Auroville projecten ondersteuning betaald: 

Projecten in 2017  €   40,041.41 

Projecten in 2018  € 170,800.00 

Projecten in 2019  €   21,296.84 

Projecten in 2020  €   32,800.00 

Totaal donaties    € 264,938.25 

Nog te besteden  € 110,983.93  

 

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN VERMOGEN 

(Waarschuwing: De Balans 2020 en de Staat van Baten en Lasten 2020 zijn opgemaakt in het Engelse systeem, 
d.w.z. met omkering van de punten en komma’s in de cijfers). 

Per 31-12-2020 is het Nederlandse vermogen verminderd met € 9,558.29 (van € 155,616.00 tot € 146,057.71). 
Het Indiase vermogen bij de Unity Fund is verminderd van ₹ 167,924.00 tot ₹ 8,675.00), terwijl het vermogen bij 
de Financial Service vermeerderd is met ₹ 2,667.00 (van ₹ 3,534.43 naar ₹ 6,201.43). Het Indiase kasbestand was 
per 31-12-2020 ₹ 850 negatief. 
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Het Nederlandse vermogen staat op rekening bij de ING. Het Indiase vermogen staat open een rekening bij de 
Unity Fund en Financial Service, Auroville, en in het kas bestand. 

 

AUROVILLE PROJEKTEN 

De volgende projecten zijn in 2020 ondersteund: 

1. Donatie voor het Quiet Healing Centre kust bescherming   ₹  1.230.000,00 
2. Donatie aan het Farewell Centre voor een grote koelbox voor het  

opbaren van overledenen       ₹     105.707,00 
3. Donatie aan Wisdom Splendour voor het uitbrengen van elf lezingen van  

Georges van Vrekhem op YouTube`      ₹        84.000,00 
4. Donatie aan de Drone Zone voor de publikatie van het boek Aerial Auroville  ₹        50.000,00 
5. Donatie aan Outreach Media voor her uitbrengen van korte videos over  

diverse aspekten van Auroville         ₹     120.000,00 
6. Donatie aan het Quiet Healing Centre voor de lopende kosten i.v.m. het terug 

lopen van inkomsten door de COVID-19 pandemie    ₹     857.839,00 
7. Donatie aan Auroville Today voor de lopende kosten i.v.m. het teruglopen  

van inkomsten door de COVID-19 pandemie     ₹     425.719,00 

Totaal donaties voor project ondersteuningen     ₹  2.873.265,00 

Overgemaakt van Nederland project ondersteuning € 32,800.  

NB: De staat van baten en lasten maakt geen vermelding van de donaties # 6 en # 7 die rechtstreeks door de 
Unity Fund aan de begunstigde zijn overgemaakt, en niet via de Aurofonds ledger.  

 

NIET BEGONNEN PROJEKT 

1. Het Vibrance Housing Project, waarvoor in 2018 een donatie van ₹ 10,000,000 is overgemaakt aan het 
Unity Fund, is in 2019 nog niet van start gegaan. Deze donatie werd in 2020 voor dit doel gebruikt. 

2. Stichting Aurofonds heeft in 2018 een reservering van ₹ 10,000,000 gemaakt voor het bouwen van 
pieren voor de kustbescherming van het Quiet Healing Centre van Auroville, als ontworpen door de 
National Instute of Ocean Technology, Madras. Dit project is echter geblokkeerd door de naburige 
vissers, die het bezwaar maken dat zij de ligplaats voor hun vissersboten door deze pieren zullen 
verliezen. Daarom heeft het Quiet Healing Centre een barriere van zandzakken van ca 3 meter hoog en 
3-4 meter breed opgericht, die met blauw plastic zijn afgedekt. Stichting Aurofonds heeft hiervoor in 
2020 een donatie gedaan van ₹ 1,230,000. Het resterende bedrag zal niet langer voor dit doel blijven 
gereserveerd.  
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TOEGEZEGDE PROJECTEN 

1. In 2020 heeft het bestuur van Stichting Aurofonds belangstelling getoond voor het ondersteunen van de 
uitbreiding met een verdieping van het Pour Tous Distribution centrum. Hiervoor is een bedrag van  
₹ 8,500,000 toegezegd. De vereiste bouwvergunning wordt in 2021 verwacht. 

2. Voor het uitbrengen van de resterende elf lezingen van Georges van Vrekhem op YouTube door Wisdom 
Splendour is een bedrag van ₹ 144.000 gereserveerd. 

 

PROJEKT ONDERZOEK 

Het Auroville crematorium moet worden vervangen. Hiervoor heeft het bestuur al in 2018 en 2019  
belangstelling getoond, maar een goed ontwerp is nooit gepresenteerd. Het bestuur hoopt dat een ontwerp in 
2021 zal worden goedgekeurd. 

 

PUBLIKATIES 

De boeken voorraad van Aurofonds, die bij Stichting Namaste in Leersum is opgeslagen, is in 2020 minimaal 
verminderd. De boeken verkoop was als volgt: 

De Visie van Sri Aurobindo         3 

De toekomst van de Mens         2 

Het Goddelijke binnen je Bereik         1 

Alle Leven is Yoga          6 

Sri Aurobindo of Het Avontuur van het Bewustzijn    56 

Savitri Nederlands / Engels 2 delen        9 

Totaal aantal verkochte boeken      77  

 

BELEIDSPLAN 2021 

1. De project ondersteuning voor Auroville projecten zal in 2021 worden gecontinueerd.  
2. Er zijn geen vooruitzichten om opnieuw boeken van of over Sri Aurobindo en De Moeder uit te geven. 

-.-.-.-.- 


