Nieuwsbrief september 2019
Beste lezer van de boeken van Bô Yin Râ,
Met plezier zenden wij je deze Nieuwsbrief van de Stichting Bô Yin Râ.
Deze nieuwsbrief kent twee speciale onderwerpen, reden waarom hij
niet alleen naar onze abonnees, maar naar zo veel mogelijk lezers
wordt gestuurd.
De onderwerpen zijn:
•
•

Tweetalige jubileumuitgave van “Het Boek van de Koninklijke
Kunst”
Oproep vanuit het bestuur

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je op onze lijst van relaties staat.
Eenmalig sturen we je deze per post.
Mocht je onze digitale nieuwsbrief willen ontvangen stuur dan een
bericht met je mail-adres naar info@boyinra.nl, dan zorgen wij ervoor
dat je onze nieuwsbrief automatisch ontvangt, deze komt 1 á 2 keer
per jaar uit.
Ontvang je onze Nieuwsbrief al per mail? Kennelijk ontbreekt dan in
ons adressenbestand de koppeling tussen je naam en het mailadres en
dan zouden we dat heel graag horen via info@boyinra.nl of door te
bellen met Brenda Jaartsveld: 06 55812069.
Stel je geen prijs op onze Nieuwsbrieven? Ook dat horen we graag, dan
halen we je naam van de lijst af.
Heb je geen mail? Dan blijven we geprinte versies van de Nieuwsbrief
sturen als je dat wilt. In dat geval kun je bellen met Brenda Jaartsveld
06 55812069.
Veel leesplezier gewenst en onze dank voor je belangstelling!
Oda de Wit, Voorzitter

Een tweetalige jubileumuitgave van ʻHet boek van de Koninklijke
Kunstʼ
We zijn bijzonder blij te kunnen melden dat we, zoals eerder
aangekondigd, een tweetalige, hardcover uitgave van Het boek van de
Koninklijke Kunst hebben kunnen realiseren.
Het boek, met op de ene pagina de Duitse tekst en op de andere
gelijklopend de Nederlandse tekst, zal medio november bij Uitgeverij
Aurora verschijnen.
Wij vinden dat het een prachtig boek is geworden, in een nieuwe en
mooie vertaling van Rob van der Hoeden en naar een verstild ontwerp
van Paul Swagerman. De afbeelding geeft
slechts een indruk.
Bij de voorbereiding realiseerden we ons, dat de uitgave nagenoeg
samenvalt met het 60-jarig jubileum van de stichting. We hebben
daarom besloten er een kwaliteitsuitgave van te maken, linnengebonden met stofomslag, waarbij de meerkosten voor rekening van
de stichting komen. (De verkoopprijs is € 35,- plus € 3,- porto.)
Je kunt je belangstelling aangeven bij de uitgeverij.
Zodra het boek klaar is wordt het u toegestuurd met factuur. Stuur een
mail naar info@aurora-productions.com.

Nieuwe uitgaven: Het
Geheim
Begin van dit jaar is in een
nieuwe vertaling Het Geheim
uitgekomen, vertaald door
Rob van der Hoeden en te
bestellen bij Uitgeverij
Aurora.
Achterin is opgenomen het
schrijven van Bô Yin Râ over
zijn naam:
“Waarom ik mijn naam
draag”.

Uitgavebeleid van de stichting
Om prijstechnische redenen hebben wij besloten voortaan nieuwe
uitgaven via printing on demand (POD) te realiseren. Het voordeel
daarvan is dat er in kleinere oplagen gedrukt kan worden, met minder
kosten, waardoor de mogelijkheden om boeken uit te geven worden
vergroot.
Daarnaast overwegen we voor bijzondere uitgaven, zoals tweetalige
uitgaven, voorintekening te gaan houden, teneinde in te kunnen
schatten of een boek tegen aanvaardbare kosten/opbrengsten
verhouding uitgegeven kan worden.
Wil je op een speciale mailinglist inzake voorinschrijvingen: geef dat
door aan info@boyinra.nl. Wij houden je dan op de hoogte.

Villa Gladiola
De Villa Gladiola in Lugano, het laatste huis waarin Bô Yin Râ woonde,
is inmiddels na het overlijden van zijn dochter, Datti Schneiderfranken,
door de Zwitserse stichting gerestaureerd en gerenoveerd. De villa is
voortaan te bezichtigen. Daarbij kun je een heel aantal schilderijen van
Bô Yin Râ, met name uit de Werelden-cyclus, rustig bekijken en in je
opnemen. Voor iedereen die het heeft meegemaakt is het zien van de
schilderijen zelf steeds een bijzondere belevenis.
Elk jaar is het huis gedurende enkele weken te bezoeken, zoals
vermeld op de website van de Zwitserse stichting. Dit jaar is dat nog
van 28 oktober – 8 november.
Je moet van te voren een afspraak maken via de website: bo-yin-ra.ch
of evt. via een mail aan riedermcl@bluewin.chr (Voorzitter: Frau
Marie-Claude Rieder, Dammweg 5 CH - 3904 Naters, Zwitserland)

Website
Onze website is recent (technisch) vernieuwd door Dick Ettema, al
jarenlang lezer van de boeken van Bô Yin Râ en goed thuis in de
wereld van websites en de bijbehorende techniek. Wij nodigen je
graag uit een kijkje te nemen op
https://www.boyinra.nl.
Dick is erin geslaagd de website ook goed leesbaar te laten zijn op
tablets en smartphones.
Enkele zaken worden nog ingevoegd en verbeterd, zoals de links
naar de E- books en de vrij te downloaden eerste hoofdstukken van
de boeken.
Opmerkingen en ideeën worden zeer op prijs gesteld!
info@boyinra.nl.

Gewijzigd bestuur en bestuursleden gevraagd
Recent heeft het bestuurslid en penningmeester Rien Swagerman zich
om persoonlijke redenen uit het bestuur moeten terugtrekken. Werk
en een druk gezin vragen nu om zijn aandacht.
Enige tijd geleden hebben we om praktische redenen het bestuur
(tijdelijk) laten bestaan met het minimum van 3 leden, maar met het
wegvallen van Rien is er nu dringend behoefte aan uitbreiding. We
willen om verschillende redenen ook weer terug naar het aantal van 5
bestuursleden.
Het bestuur stippelt het beleid uit, begeleidt de totstandkoming van
nieuwe uitgaven, beslist over vertalingen en nieuwe uitgaven,
reageert en anticipeert op ontwikkelingen en legt verantwoording af
aan de donateurs.
Alle bestuursleden zijn trouwe lezers van de boeken van Bô Yin Râ.
Het ʻzijn van een lezerʼ speelt een grote rol bij de besluiten die in het
bestuur genomen worden. Vaak met gevoel én verstand wegen we de
te nemen besluiten.
Naast dit beleidswerk wordt ook bijna al het uitvoerend werk gedaan
door de bestuursleden. Al worden wij in belangrijke mate
ondersteund door vrijwilligers buiten het bestuur:
•
•
•
•

Rob van der Hoeden doet het vertaalwerk,
Dick Ettema verzorgt de website,
Rien en Paul Swagerman adviseren op het gebied van digitale
techniek en vormgeving
en een niet-lezer is vrijwillig ﬁnancieel adviseur, met name op het
gebied van beleggingen.

Vergaderen doen we twee tot vier keer per jaar. Tussentijds is er veel
contact tussen bestuursleden rondom de taken die worden uitgevoerd.
Hoewel het - in uren gezien – geen omvangrijke taak is om bestuurslid
te zijn vraagt het wel om focus en de bereidheid met elkaar in
verbinding te blijven teneinde het draagvlak levend te houden.
Belangstelling?
Iedereen die zich aangetrokken voelt tot het bestuurslidmaatschap
van onze stichting vragen we dringend om contact op te nemen voor
een vrijblijvend, oriënterend gesprek. We hebben graag contact met je.
Pas je niet in één van de proﬁelen? Geen nood, we passen het
pragmatisch aan. Wil je alleen bepaalde werkzaamheden doen? Ook
dat horen wij graag. Hoe meer we in contact komen
met mensen die iets willen en kunnen betekenen voor de stichting,
hoe beter we het kunnen organiseren.
De enige beperking is dat statutair die personen uitgesloten zijn van
bestuurslidmaatschap, die enig belang bij de uitgaven kunnen
hebben, dus bijvoorbeeld boekverkopers, uitgevers, etc.

De volgende functies zijn vacant:
- Secretaris. Werkzaamheden: Naast participatie in de
beleidsontwikkeling en
bestuurlijke besluitvorming, heeft de secretaris in principe de
volgende taken: notuleren van de vergaderingen, afhandelen
bestuursbesluiten, beheren archief, contacten met derden,
communicatie met lezers, redactie en verspreiding
nieuwsbrief.
- Penningmeester. Werkzaamheden: Algemeen: Meedenken over het
beleid en de uitvoering van het stichtingswerk. Begrotingen maken en
het ﬁnancieel ‘geweten’
vormen. Het ﬁnancieel jaarverslag op laten maken door de
accountant. Het regelen van de betalingen en het samen met een
externe adviseur zicht houden op de beleggingen van het vermogen
van de stichting.
- Algemeen bestuurslid. Werkzaamheden: Meedenken over het
beleid en de uitvoering van het stichtingswerk – diverse voorkomende
taken ter ontlasting van overige bestuursleden.
Bij een van de bestuursleden hopen we ook wat taken te kunnen
neerleggen in verband met het vergroten van onze vindbaarheid op
internet. (Facebook o.a.)
Meer informatie
Wanneer je een trouw lezer bent van de boeken van Bô Yin Râ en je
wilt inzetten voor het mooie werk van de stichting, dan nodigen we je
uit te reageren. Ook
voor nadere informatie kun je contact opnemen. Stuur dan svp een
mail naar de voorzitter, Oda de Wit, info@boyinra.nl
Bestellen
Alle boeken van Bô Yin Râ zijn te bestellen via de boekhandel of
rechtstreeks bij uitgeverij Aurora.
De originele Duitse uitgaven, vertalingen in oa het Engels en Frans,
alsmede antiquarische exemplaren bij De Boekenvriend.

Nieuwe Facebook pagina
De stichting heeft de Facebook pagina Bo Yin Ra NL aangemaakt en zal
nieuwe uitgaven, citaten en voorvertoningen van schilderijen van Bô
Yin Râ onder de aandacht brengen in dit online domein. Ben je actief
op Facebook? Volg ons!

Doneren
Het werk van de stichting wordt ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
legaten en donaties. Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer
NL51INGB0003092141 t.n.v. Stichting Bô Yin Râ. Vermeld hierbij
indien gewenst je postadres of e-mail adres voor correspondentie.

