Impressie van het bezoek aan de Duitse lokale groep Osnabrück en omgeving, 13-1-2019
"Vandaag (zondag 13-1) zijn 4 deelnemers van "voorbeeldgroep 6581" naar de lokale groep ‘MIELOS
Osnabrücker Hertzlichter NEV’ (Nicht Eingetragenen Verein = niet ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel) in omgeving Osnabrück geweest om kennis te maken met de groep, die onze
verbindingsgroep is met Artabana Duitsland. De bezoekers van de afgelopen ontmoetingsdag van de
Vrije Mens van 2 december jl. hebben een van hen, Wulfing Kranenbroeker, enthousiast horen
vertellen over Artabana. Een link naar de You Tube opname hiervan is Deel 1/5:
https://youtu.be/Rf3pUgApECw
We werden hartelijk ontvangen met een Duits ontbijt om 10 uur na een rit van pakweg 2 uur. 7 van
de 10 deelnemers in die groep waren aanwezig, plus nog een vrouw die in de buurt van Bielefeld een
1-persoons lokale groep heeft (heel komisch om daar de details van te horen). De initiatiefnemers van
die groep doen dit al sinds 2001 en zijn door de wol geverfd.
Na een voorstellingsrondje konden we naar hartenlust vragen stellen onder het genot van lekkere
broodjes, tal van kazen, spreads en uiteraard koffie, thee, vruchtensap etc. Oftewel, een royaal ontbijt
wat tijdens de gesprekken op tafel bleef staan, zodat we soepel doorgleden in de lunch.
Ook in Duitsland zien de lokale groepen er verschillend uit en doen allemaal de dingen op de wijze, die
in de betreffende groep goed past. Alleen de themawaarden -solidariteit- en -keuzevrijheid- zijn
bindend, maar verder mag iedere groep daar min of meer een eigen invulling aan geven; ook daar
waar het de financiële bijdragen betreft. En steeds weer blijkt dat als men binnen de groepen de
samenhang goed bewaakt, dan speelt het thema geld eigenlijk een ondergeschikte rol. Met ca. 4
miljoen euro, die binnen de 25 regionale Duitse groepen in kas is, wordt altijd iedere zorgvraag
adequaat opgelost.
Benadrukt werd nogmaals dat Artabana geen verzekering is, noch zo genoemd mag worden!!! Het is
een solidariteitsgemeenschap. Hoewel alle zorgvragen daadwerkelijk gehonoreerd worden, is er geen
afdwingbare plicht daartoe. Zodra een zorgvraag (wettelijk) afdwingbaar is, zou Artabana als
verzekeringsmaatschappij beschouwd worden en dan gaan allerlei instanties zich met Artabana
bemoeien. Ook zou het bijvoorbeeld gedwongen worden tot het afschaffen van de keuzevrijheid,
worden eisen gesteld aan financiële buffers, kasreserves en gaat het ministerie van Financiën tarieven
hanteren, die Artabana moet afdragen aan de staat.
In de praktijk blijkt een aantal van 10-15 volwassen mooi om elkaar nog in een huiskamersetting te
kunnen ontmoeten. Belangrijk is een regelmatige ontmoeting. Deze groep komt normaliter iedere
eerste zondag van de maand bijeen en start met een gezamenlijk ontbijt. Die geregelde ontmoetingen
zijn belangrijk om elkaar goed te leren kennen. Wij werden ook geadviseerd voor die kennismaking
gerust enkele maanden te nemen. Zeker als een groep al langer bestaat, kan gedacht worden aan een
"proeftijd" van een aantal maanden voor nieuwe geïnteresseerden.
In Duitsland is er 2 x per jaar een ontmoeting van vertegenwoordigers uit de lokale groepen in
regionale ontmoetingen. Er zijn scholingen voor de "penningmeesters" van lokale groepen en eens
per jaar is er een grote bijeenkomst voor alle Artabana-leden in Duitsland. (Dat alles is voor ons in
Nederland nog toekomstmuziek uiteraard)
In Duitsland hebben de meeste lokale groepen de status van een -niet officiële vereniging-. Deze
verenigingen zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben geen statuten, die bij een
notaris opgesteld moeten worden. Alleen Artabana Duitsland zelf is een officiële vereniging met
statuten, een bestuur, etc. In Duitsland kunnen niet officiële verenigingen een bankrekening krijgen.
Voor de Nederlandse situatie wordt nog deze maand bekeken of zoiets via bijv. Triodosbank ook zou
kunnen."
luca; van dinter en teamleden.

