Aan de leden van de Antroposofische Vereniging
in Den Haag en omstreken

Betreft:
Datum:

Uitnodiging voor gesprek over Elisabeth Vreedehuis op 5 september a.s.
24 juli 2018

Beste leden,
Na de feestelijke opening op 20 januari 2018 zijn we aan de slag gegaan en is het Elisabeth
Vreedehuis in gebruik genomen. Het huis heeft al laten zien hoe veelkleurig zij activiteiten kan
herbergen. Toch gaat nog niet alles vanzelf en naar tevredenheid. Zo bereiken ons brieven en mails
die aangeven dat leden zich niet altijd begrepen of gehoord voelen. Verder blijkt dat gebruikers zich
niet altijd aan de regels houden. De stemming onder de leden en medewerkers lijdt eronder.
Het bestuur van AViN en van de STER zien dat er voor een goede organisatie nog wat anders nodig
is. Dit kan door in organisatorische zin twee doelstellingen beter te onderscheiden en praktisch ook
beter te scheiden.
De ene is dat wij door het Elisabeth Vreedehuis te ‘exploiteren’ (externe verhuur) het huis
betaalbaar houden voor de leden. Voor die exploitatie hebben wij de stichting STER opgericht. Het
huidige team onder leiding van Stephan Jordan legt zich na de zomerpauze helemaal toe op deze
doelstelling. Deze extra en gerichte inspanning is nodig om het oorspronkelijke plan uit te voeren
en daardoor voldoende baten te genereren vanaf 2019. Het team van stichting STER heeft door deze
concentratie van taken geen tijd meer om activiteiten van de AViN en van leden te coördineren.
Waarschijnlijk zal het huidige café na de zomer ook vooralsnog gesloten blijven.
De AViN heeft nog een ander doel: het inspireren en geïnspireerd houden van het Elisabeth
Vreedehuis als plaats om antroposofie te ontmoeten en te doen. Dit is de taak van de AViN en haar
leden. Voor activiteiten van de AViN wordt na de zomerpauze een nieuwe vorm van coördinatie
ingesteld. Vanaf 27 augustus 2018 zal Emma Vink, secretaris van het AVIN-bestuur, het
aanspreekpunt voor leden-activiteiten en verenigingsactiviteiten in het Elisabeth Vreedehuis zijn.
Zij zal samen met u het vraagstuk oppakken hoe het leden-gebruik van het huis tot een
gezamenlijke verantwoordelijkheid kan worden. We hebben te maken met kosten voor bijv. energie
en schoonmaak, met wettelijke regels rondom veiligheid en hygiëne.
Om bovenstaand onderscheid en beleid goed te hanteren zal waarschijnlijk ook helpen dat we de
verdiepingen en de dagen van de week beter tussen externe verhuur en eigen gebruik verdelen.
Wij nodigen u graag op woensdag 5 september a.s. uit voor een gesprek met het bestuur van 18.00
tot 19.30 uur in het Elisabeth Vreedehuis. We rekenen op een grote opkomst van betrokken leden
(graag van te voren aanmelden via secretariaat@antroposofie.nl).
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de AVIN en de STER

Jaap Sijmons en Pim Blomaard

