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Notulen ALV-AIE 14-10-2020 
 

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

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

actividades) en voorts 10 leden. Secretaris Marisol Mestanza Poma is verhinderd.  

Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Enkele deelnemers wonen de 

vergadering deels online bij, mede in het kader van een experiment. 

Notulen ALV 23-10-2019 

De notulen van de ALV van 23 oktober 2019 worden zonder opmerkingen  goedgekeurd, 

met dank aan de secretaris.  

Financieel overzicht 2019-2020 

Peter Kivits geeft een toelichting op het afgelopen seizoen. Als gevolg van de 

coronacrisis is het jaar financieel anders gelopen dan begroot. Diverse activiteiten zijn 

niet doorgegaan en de taalcursussen gingen vanaf 20 maart online. Dit resulteerde in 

een positief saldo. De vergadering stemt in met de toelichting. 

 

Verslag van de kascommissie 

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

werkelijkheid aangetroffen en complimenteert de penningmeester. Het bestuur wordt 

gedechargeerd voor het jaar 2019-2020.  De kascommissie bestaat uit Kees Hemerik en 

Bär Derkx. Kascommissie 2020-2021: Bär Derkx en Richard de Grood 

Activiteiten in 2019-2020 

De voorzitter en bestuursleden lopen de activiteitenlijst van dit Verenigingsjaar kort 

door.  De vereniging telde 220 leden. 

 

Taalcursussen:  

Er waren 118 inschrijvingen voor cursussen, een topjaar. Bijzonder was de (snelle) 

omschakeling naar online lessen per 19 maart vanwege Corona. Deze lesvorm is tot het 

eind van het cursusjaar gebleven. De aanwezige deelnemers spreken hun lof uit over de  

wijze waarop het bestuur en docenten de omslag naar online lessen hebben opgepakt. 
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Lezingen, films en tertulia: 

Vanaf medio maart zijn deze activiteiten vanwege Corona niet doorgegaan. 

Taller gastronómico 

Na een eerste bijeenkomst in februari waarin afspraken zijn gemaakt, heeft Corona 

voor de latere bijeenkomsten van de kookclub roet in het eten gegooid. 

Concert 

Het traditionele Kerstconcert werd gehouden op 13 december 2019, werd door 150 

mensen bezocht.  

 

Reizen 

In oktober 2019 zijn twee achtdaagse architectuurreizen georganiseerd naar Málaga en 

Sevilla/Huelva. Beide reizen werden begeleid door Suzanne Roelofs en Peter Kivits. 

Actividades 

De corona-crisis vraagt om alertheid wat betreft de organisatie van activiteiten. Elke 

afspraak is onderhevig aan wijzigingen in verband met Corona. Peter de Groot geeft het 

voorbeeld van het komende kerstconcert. 

 

Website 

In de zomer van 2020 is de website vernieuwd. Enkele leden konden informatie 

moeilijker vinden dan voorheen. De thuispagina bevat geen inhoudelijke informatie. Het 

is wennen. Het bestuur gaat bezien welke verbeteringen mogelijk zijn. 

Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2020-2021 

De voorzitter vraagt om ideeën vanuit de vereniging met betrekking tot nieuwe 

activiteiten. 

(Voorgenomen) wijzigingen in 2020-2021 zijn: 

- Cursussen worden weer zoveel mogelijk gegeven in Augustinianum; 

- vanaf dit jaar bestaan alle cursussen uit 28 lessen; 

- voornemen om een vorm van boekenmarkt/boekenruil te gaan starten. 

De begroting 2020-2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Afsluiting van de ALV met een Spaanse film. 

De voorzitter sluit om 19.36 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders 

aanwezigheid en inbreng. Vervolgens wordt de Spaanse film El Olivo vertoond. In 

verband met Corona dit keer zonder inleiding en nabespreking door Natalia Diaz. 

 


