
 

Verslag van de Algemene ledenvergadering AIE van 13 oktober 2021 

 

Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. We kunnen de vergadering ‘a 

presencia’ houden, zij het na controle op de Corona QR-code. Aanwezigen: het bestuur 

van AIE: Anton Harbers (voorzitter), Peter Kivits (penningmeester, webmaster), Geert 

Krijnen (cursusleider) en voorts tien leden. Afwezig met bericht: Peter de Groot 

(vakantie), secretaris Marisol Mestanza Poma (werk) en Nellie van der Kruijs. Verslag: 

Geert Krijnen. 

Notulen ALV 14-10-2020 

De notulen van de ALV van 14 oktober 2020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Het beleidsvoornemen ‘boekenmarkt’ uit die vergadering heeft wegens corona geen 

vervolg gekregen en wordt tijdens deze vergadering toegelicht door Richard de Grood. 

We gaan starten met een systeem waarbij de leden zelf boeken meenemen naar 

conferencias en filmavonden en daar ter beschikking stellen. Bekendmaking volgt in het 

boletín.  

Verslag van de activiteiten 2020/2021 

Aan de hand van het beschikbare activiteitenverslag wordt het afgelopen 

verenigingsjaar doorgenomen. Bij alle activiteiten speelden de beperkingen door Corona 

een grote rol. 

-Taalcursussen: minder cursisten, vanaf november 2020 online les. Geen wijziging in het 

docentencorps. 

Kees Hemerik beveelt aan dat de docenten tijdens de cursussen aandacht schenken aan 

de andere activiteiten van de vereniging. Dit wordt ondersteund en zal worden 

uitgevoerd. 

- Lezingen: één lezing live (en tevens online). De lezingen en (architectuur)cursussen 

online waren een succes met soms veel deelnemers, wel tot 125. Ook werd door deze 

online activiteiten de samenwerking met zusterverenigingen geïntensiveerd. 

- Tertulia literaria. Anton Harbers neemt tijdens de vergadering enkele besproken 

boeken door. Aan het eind van het seizoen is afscheid genomen van Natalia Diaz, die de 



tertulia vanaf de start uitstekend heeft begeleid. 

-Concerten. Het Kerstconcert mocht vanwege Corona door maximaal 2X30 personen 

worden bezocht en horeca was niet toegestaan. Het concert is tweemaal achtereen 

uitgevoerd. 

- Films. Er is één film vertoond. Ook voor de activiteit films heeft Natalia Diaz haar 

werkzaamheden aan het eind van het seizoen beëindigd. 

- Reizen. De reizen konden vanwege COVID niet plaatsvinden. 

Financieel verslag 2020/2021 

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

coronacrisis is het jaar financieel anders gelopen dan begroot. Door het niet doorgaan 

van diverse activiteiten en wegvallen van huur van leslokalen werd er een positief saldo 

gerealiseerd. 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 concludeert dat de penningmeester zijn taak op meer dan 

uitstekende wijze heeft vervuld. Het bestuur wordt gedechargeerd voor het 

verenigingsjaar 2020-2021.  De kascommissie bestaat uit Bär Derkx en Richard de 

Grood. Kascommissie 20221-2022: Richard de Grood en Nellie van de Kruijs. 

Beleidsvoornemens en behandeling begroting 2021/2022 

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

activiteiten. 

(Voorgenomen) wijzigingen in 2021-2022 zijn: 

- de taller gastronómico wordt dit jaar herstart; 

- het online en hybride verzorgen van conferencias wordt waar mogelijk uitgebouwd.  

De begroting 2020-2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Rondvraag 

Rick Harwig stelt voor te onderzoeken of we Spaans sprekende buitenlanders zoals 

expats kunnen interesseren voor onze activiteiten. Hij gaat zelf zoeken naar ingangen 

om deze doelgroep te benaderen. 

Afsluiting van de ALV met een Spaanse film. 

De voorzitter sluit om 19.55 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders 

aanwezigheid en inbreng. Vervolgens wordt de Spaanse film Altamira vertoond. Elena 

Albuerne verzorgt als opvolgster voor Natalia de inleiding en nabespreking. 


