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Notulen ALV-AIE 24-10-2018 
 

Aanwezig: Het bestuur van AIE,dhr. A.Harbers, dhr.P.Kivits, dhr. G. Krijnen, dhr. P. de Groot 

 en mevr. M. Mestanza Poma.  Dertien leden. 

 

Opening; De voorzitter dhr. A. Harbers heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ALV. 

 

Notulen van de ALV van 2017 worden goedgekeurd. 

 

Financieel overzicht;  

Peter Kivits geeft aan dat we over het afgelopen seizoen een negatief resultaat hadden dat 

vrijwel overeenkwam met wat was begroot. De vereniging legt geld toe op een aantal ‘Diverse 

activiteiten’ zoals Taller de Botanitas en conferentie Chachapoyas guerreros del sol, Cata de 

vinos , Familia Zapp en andere activiteiten inclusief het kerstconcert. De inkomsten uit 

Contributie waren meer dan begroot, voornamelijk vanwege de 'reizigers'. Meer dan de helft van 

onze leden volgen een taalcursus. De bestuurskosten werden overschreden vanwege reiskosten. 

 

Verslag van de kascommissie; de kascommissie complimenteert de penningmeester.  

Alles zag er keurig uit. De kascommissie bestaat uit dhr. Koos van der Haak en mevr. Nel Evers.  

Kascie 2018-2019 :  Nel Evers en Kees Hemerik. 

 

 

Activiteiten in 2017-2018; dhr. A.Harbers loopt de activiteitenlijst van dit Verenigings- 

jaar nog eens door en noemt enkele hoogtepunten zoals : 

- Er zijn 6 filmavonden geweest onder begeleiding van Natalia Diaz . Vijf films met 

Spaanse en één met Nederlandse ondertitels. 44 leden hebben gebruikt gemaakt van 

onze Filmoteca die op dit moment zo’n 100 Dvd’s heeft.  De drankjes waren gratis bij de 

films. 

- De Tertulia wordt gemiddeld bezocht door 10 leden. A. Harbers legt uit hoe een Tertulia 

verloopt. Deelnemers lezen ongeveer 6 boeken per jaar. 

- Cultuurreizen naar Asturias en Cantabria. Tweemaal reizen met 24 deelnemers per keer 

naar Santander en Oviedo. Dit was een groot succes. De helft van de reizigers  komt uit 

de regio Eindhoven en de rest uit andere plaatsen.   

- Tradicioneel Kerstconcert in Waalre. Positieve en gunstige samenwerking met de kerk en 

dit jaar voor de tweede keer de duo A:kana met mezzosopraan Itzel Medecigo en Leen 

Nijdam. 

- Zeven lezingen georganiseerd in Hotel Best Western & in Steunpunt de Jaguar.  

- Peter Kivits en Anton waren onder de indruk van de lezing La nueva canción . 

- De lezing Chachapoyas, los guerreros de las nubes laat ons een andere wereld en 

perspectief zien. 

 

mailto:secretaris@aie-eindhoven.nl


 

Evaluatie taalcursussen; Er zijn 11 cursussen gegeven. In totaal waren er 116 cursisten. 

 

Het docententeam bestaat uit 4 docenten.  Mevr. Lourdes Llanos, nieuwe docent, neemt de 

Mantenimiento groepen over. De cine-avonden en de Tertulia blijven met Mevr. Natalia Diaz zoals 

vorig jaar. Mevr. Sacramento Sanchez, Myriam Suarez en Gladys Valladares verdeelden de lessen 

A1 tot B2.  

Dit jaar hebben wij weer een Curso A1 Intensivo georganiseerd die gegeven werd door Mevr. 

Myriam Suarez.  In totaal 13 leerlingen. 

Dit jaar hebben de Mantenimiento groepen in Steunpunt De Jaguar en in Buurthuis de Dommel 

plaats gevonden.   

 

Activiteiten komend seizoen 
- De lezingen, filmavonden, tertulia, twee cultuurreizen en het kerstconcert vinden ook in 

het komend seizoen doorgang.   

- Volgende seizoen wordt de contributie van de Tertulia 5 euro meer. 

- De leden contributie blijf hetzelfde.  

- Anton riep onze leden andere mensen te motiveren om naar onze activiteiten te komen. 

Anders denken mensen dat onze vereniging kleiner is.  

- Komende seizoen gaan wij strenger zijn met de cursussen. Geen cursus wordt 

gecompenseerd als er niet genoeg cursisten zijn.  

- Twee nieuwe groepen voor onze taalcursussen.  Slechts één cursus A1 omdat er niet 

genoeg aanmeldingen zijn. 

- Een andere locatie zoeken voor onze taalcursussen vanwege de hoge kosten van 

Augustinianum.   

- Sint Jorisgilde wordt de nieuwe locatie voor de filmavonden en lezingen.  

- Dhr Anton Harbers, stopt als president . Hij nodigde iedereen uit om nieuwe president te 

worden.  Anton blijft gedurende 2019 totdat een andere persoon aantreedt. 

 

Begroting 2018-2019 wordt goedgekeurd.  

 

Rondvraag;  

Er wordt een suggestie door Nel Evers gegeven over de financiële jaar afsluiting. Starten per 1 

oktober in plaats van 1 juli.  De bestuursleden zullen de volgende vergadering over de suggestie 

discussiëren. 
 
Afsluiting van de ALV met een Spaanse film. 
 

 


