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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – september 2017. 

Zoals u weet is de Theosofische Vereniging in Nederland een non-profit instel-
ling. Wij maken geen winst, en werken bovendien uitsluitend met vrijwilligers. 
Wij hebben de status van  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daar-
mee zijn giften aftrekbaar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Voor de 
TVN brengt dit het voordeel met zich mee dat zij over giften minder schenkbe-
lasting hoeft te betalen. Ook hoeven we geen erfbelasting te betalen voor het 
geval u ons wilt laten meedelen in een erfenis. 

Een periodieke gift is fiscaal heel interessant. U kunt deze namelijk in zijn ge-
heel van de inkomstenbelasting aftrekken. Dan geldt niet de drempel van 1% 
van uw verzamelinkomen. Daarmee kunt u netto veel meer (tot tweemaal toe) 
schenken dan bij een eenmalige gift. Voorheen moest u voor een periodieke 
gift naar de notaris; dat hoeft sinds kort niet meer. Het enige dat nodig is, is een 
overeenkomst tussen u en de TVN waarin wordt vastgelegd dat u minstens vijf 
jaar lang jaarlijks een vast bedrag aan de TVN overmaakt middels een perio-
dieke overboeking. Een voorbeeld van zo’n overeenkomst staat op de website 
van de Belastingdienst onder ‘giften’ giften > Overeenkomst periodieke giften. 
Wilt u meer informatie of hulp, stuur dan gerust even een email 
naar info@theosofie.nl

Op 3 juni 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats, tijdens welke drie 
nieuwe bestuursleden zijn gekozen. Het bestuur bestaat nu uit: 
Wim Leys - voorzitter
Guido Lamot - vice-voorzitter
Frans Meijer - penningmeester
Simone Chandler - secretaris
en Margreet Meek-Mennega - lid.

Van 23 tot 28 juni 2017 vond op 
het Internationaal Theosofisch 
Centrum te Naarden de jaar-
lijkse School of the Wisdom 
plaats: To Be a Lamp Onto 
Oneself. 
Mindfulness: A Gateway to a 
Spiritual Life met Fernando de 
Torrijos. 
Een zeer succesvol seminar en 
retreat. 
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Mindfulness houdt in: onze gedachten observeren, en onze gevoelens en ge-
waarwordingen, zoals ze zijn, op een niet-oordelende manier, zonder erop te re-
ageren of te proberen ze te veranderen. Daardoor worden we ons meer bewust 
van het huidige moment, en neemt de spirituele kwaliteit van ons leven toe. 
Door steeds meer mensen wordt ervaren dat mindfulness ook een effectieve 
manier is om stress en pijn te verminderen, en de gevolgen van een burn-out 
te boven te komen. Het doel van dit seminar and retreat was de levende spiritu-
ele realiteit achter mindfulness te ervaren, en zich de juiste methoden eigen te 
maken. In het boeddhisme wordt het als essentieel beschouwd voor spirituele 
groei. Wie bekend is met ‘het achtvoudige pad’ kan zich dat voorstellen. Al staat 
mindfulness tegenwoordig terecht veel in de belangstelling, het is zeker geen 
nieuwe term. In deze aflevering van Theosofia kunt u dit zien aan het artikel van 
Sri Ram. Het kan ook beschouwd worden als een actuele westerse vorm van 
vipassana meditatie. Ook bij Annie Besant vind je het al, zie in het prachtige 
boekje Meditations on The Path and it’s Qualifications de hoofdstukken June- 
Control of Thought en July- Control of Conduct. 

Aan Annie Besant zal overigens dit jaar de ‘International Theosophical His-
tory Conference’ gewijd zijn, van 30 september tot 1 oktober 2017, in Londen, 
Headquarters TS, Verenigd Koninkrijk. 
Zie www.theosophicalsociety.org.uk

We begroeten u graag tijdens de:
• Krishnamurti studiedagen op 24 september en 19 november 

Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.
• Silent Retreat Seeking the True Self – A Retreat for Meditation and 

Self-Knowledge met Pablo Sender, 6 – 10 oktober 2017.
Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.

• The European School of Theosophy, The Spiritual Path, 12 – 17 oktober 
2017. Zie: www.europeanschooloftheosophy.eu

• Najaarsdag met Maarten Zweers - thema: De opera ‘Parsifal’ van Richard 
Wagner, zaterdag 11 november 2017. Zie: www.theosofie.nl 

Wim Leys, voorzitter TVN


