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Notulen ALV-AIE 23-10-2019 
 

Aanwezig: Het bestuur van AIE, Anton.Harbers (voorzitter), Peter Kivits 

(penningmeester, webmaster), Geert Krijnen (cursusleider), Peter de Groot (coördinator 

actividades) en voorts 19 leden.  

Secretaris Marisol Mestanza Poma is verhinderd. Lid Mw. Van der Heijde heeft zich 

afgemeld. 

Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ALV. Hij constateert en 

waardeert een aanmerkelijk grotere opkomst van leden dan andere jaren.  

Notulen 

De notulen van de ALV van 24 oktober 2018 worden goedgekeurd, met dank aan de 

secretaris. Mw. Evers verzoekt om de notulen voortaan kort na de vergadering toe te 

sturen. Dat wordt toegezegd. 

Financieel overzicht  

Peter Kivits geeft een toelichting op het afgelopen seizoen. Er was een negatief 

resultaat, maar rekening houdend met het compenseren verlies op reizen door een 

reserve daarop, was er een klein positief resultaat. De vereniging maakte winst op de 

cursussen en legde geld toe op een aantal ‘Diverse activiteiten’ zoals de tertulia, het 

kerstconcert, het organiseren van een landelijke vergadering van de Unión en de 

slotavond. Meer dan de helft van onze leden volgt een taalcursus. 

Verslag van de kascommissie 

De kascommissie heeft in de administratie en de jaarstukken een getrouw beeld van de 

werkelijkheid aangetroffen en complimenteert de penningmeester. “De vereniging mag 

blij zijn deze penningmeester als bestuurslid te hebben”. De kascommissie bestaat uit 

Nel Evers en Kees Hemerik. Kascommissie 2019-2020: Kees Hemerik en Bär Derkx. 

Activiteiten in 2018-2019 

De voorzitter en bestuursleden lopen de activiteitenlijst van dit Verenigingsjaar nog 

eens door en noemen enkele hoogtepunten zoals : 

Helaas hebben wij op 7 december 2018 afscheid moeten nemen van onze erevoorzitter 

Mevrouw Anneke Houben – De Jongh. 
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Taalcursussen:  

Er waren 11 cursussen met in totaal 105 cursisten. Nieuw was een cursus conversatie op 

B1 niveau. De cursussen werden gegeven in Augustinianum, Sint-Joriscollege en 

Buurthuis de Dommel. Het bestuur zoekt steeds naar leslocaties die gunstig liggen in de 

verhouding prijs/kwaliteit. Het Sint-Joriscollege scoort daarop hoog. 

Geert Krijnen geeft ook een vooruitblik op het komend jaar. De vereniging probeert 

cursisten te werven uit de groeiende groep expats in en Rond Eindhoven. Een geplande 

cursus Spaans A1 voor engelstaligen in oktober 2019 is echter bij gebrek aan 

aanmeldingen niet gestart.  

Tijdens de vergadering geven enkele leden tips, hoe de doelgroep van anderstaligen te 

bereiken. 

 

Lezingen: 

Alle zes lezingen vonden plaats in het gebouw Sint Jorisgilde. De lezing van 22 mei 2019 

is om technische redenen niet geslaagd en zal worden herhaald. 

Tertulia 

De Tertulia (leeskring) werd zes keer gehouden en gemiddeld bezocht door 9 leden. 

Anton Harbers roept geïnteresseerden op om zich bij deze groep aan te sluiten.  

Tevens roept hij op om met voorstellen over boeken te komen die vervolgens ook in een 

samenwerkingsverband met Cervantes in Utrecht kunnen worden besproken.  

Ellen Matzer complimenteert Natalia Diaz voor de goede begeleiding van deze groep en 

voor de kwalitatief hoogstaande samenvattingen die Natalia van de gelezen boeken 

maakt. 

Concerten 

Het traditionele Kerstconcert werd gehouden op 14 december 2018, werd door een 

record aantal van 150 bezoekers bezocht en was in alle opzichten een succes. De 

voorzitter roept leden op om anderen te interesseren voor deze jaarlijkse sfeervolle 

bijeenkomst. 

Films 

Afgelopen jaar zijn in het gebouw van Sint Jorisgilde zes films vertoond, steeds met 

een inleiding en een nagesprek verzorgd door Natalia Diaz.  

De filmoteca, van waaruit tijdens de filmavonden DVD’s kunnen worden geleend, werd 

tot nu toe door 50 verschillende leden bezocht. Zij leenden in totaal 276 films. 

Excursie 

Op zaterdag 9 maart werd onder leiding van Suzanne Roelofs een excursie 

georganiseerd naar Amsterdam onder de titel “Gaudí en de Amsterdamse school”. 



Reizen 

Op 16 en 30 oktober 2018 zijn twee achtdaagse architectuurreizen georganiseerd naar 

Zaragoza en wijde omstreken. Peter Kivits neemt de gehele voorbereiding voor zijn 

rekening, een intensieve en verantwoordelijke taak. Beide reizen waren volgeboekt en 

werden begeleid door Suzanne Roelofs en Peter Kivits. 

Actividades 

De Comisión de actividades (Nellie van de Kruijs, Bär Derkx en Peter de Groot) bereidt 

alle activiteiten voor zoals het zoeken naar en contracteren van conferenciantes en 

artiesten, het organiseren van excursies en het samenstellen van promotiemateriaal. 

Peter de Groot en Bär Derkx geven tijdens de vergadering waar nodig een toelichting en 

een inkijkje in het komende Kerstconcert. 

Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2019-2020 

De beleidsvoornemens zijn bij de behandeling van de voorgaande agendapunten feitelijk 

besproken en worden hier niet herhaald. 

De begroting 2019-2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Rondvraag 

Nel Evers stelt voor om komend cursusjaar een cursus A1 overdag te organiseren. Dat 

voorstel wordt overgenomen. 

Marie-Louise Koster geeft in overweging om –zoals eens was- de vereniging uit te 

breiden met een tak Portugese taal en cultuur. De voorzitter zegt toe dit in het bestuur 

te bespreken. 

De voorzitter stelt een nieuw lid voor die bij de vergadering aanwezig is. Zij wil graag in 

contact komen met andere leden. 

Afsluiting van de ALV met een Spaanse film. 

De voorzitter sluit om 20.04 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders 

aanwezigheid en inbreng. Vervolgens wordt de Spaanse film Campeones vertoond. 

 


