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Notulen ALV-AIE 25-10-2017 
 

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

 en mevr. M. Mestanza Poma.  Dertig leden. 

 

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

 

Notulen van de ALV van 2016 worden goedgekeurd. 

 

Financieel overzicht;  

Peter Kivits geeft aan dat we een positief resultaat van 540 euro hebben behaald terwijl een 

negatief saldo was begroot van €1770,-.  

De vereniging legt geld toe op een aantal ‘Diverse activiteiten’ zoals Concert Monica Coronado, 

Conferentie Víctor Jara, Bandoneon en andere activiteiten inclusief het kerstconcert € 2,207,-. 

Contributie meer dan begroot, voornamelijk vanwege de 'reizigers' (dit jaar hebben wij drie 

architectuurreizen georganiseerd). 

Op dit moment hebben we 90 leden die geen taalcursus volgen. 

Bestuurskosten wordt 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. Nelly 

.v.d.Kruijs. Kascie 2017-2018 :  Nel Evers en Koos van der Haak. 

 

 

Activiteiten in 2016-2017; dhr. A.Harbers loopt de activiteitenlijst van dit Verenigings- 

jaar nog eens door en noemt enkele hoogtepunten zoals : 

- Er zijn 6 filmavonden geweest. 38 leden hebben gebruik gemaakt van onze Filmoteca. 

Drankjes gratis bij de films. 

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

verloopt. 

- Cultuurreizen naar Madrid en Santiago de Compostela. Tweemaal reizen met 23/24 

deelnemers per keer naar Santiago en eenmaal reizen naar Madrid. Dit was een groot 

succes .  

-  Traditioneel Kerstconcert in Waalre wordt genoemd als positieve en gunstige 

samenwerking.  

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

- In de lezing Bandoneon tango dancers zijn uitgenodigd. 

- Een middaglezing werd gegeven door één van onze actieve leden Nellie van de Kruijs en 

Maria van Heeswijk. 
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Evaluatie taalcursussen; Er zijn 11 cursussen gegeven. In totaal waren er 110 cursisten. 

 

Het docententeam bestaat uit 3 docenten.  Mevr. Natalia Diaz Romero geeft les aan de 

Mantenimiento groepen, de cine-avonden en de Tertulia. Mevr. Mevr. Sacaramento Sanchez geeft 

lessen aan  A-1,  A-2 en B1 groepen , zij is al lang docent en is vandag aanwezig.  

Mevr. Myriam Suarez gaat komend seizoen lesgeven aan de groepen A1 en B2. 

Dit jaar hebben wij een experiment gedaan met een Curso A1 Intensivo. Twee groepen, één op 

donderdagavond en één op vrijdagochtend . In totaal 12 leerlingen. Negen studenten zijn 

aangemeld om de vervolg cursus te doen. Dit was een initiatief van Mevr. Myriam Suarez. 

 

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

komend seizoen doorgang.   

- Dhr Peter de Groot, is gepresenteerd als versterking van het bestuur van AIE,  CDA – 

Comisión de Actividades.  

- Volgende seizoen worden meer cursussen aan te bieden en meer docenten. De huurprijs 

bij Augustinianum is 20% toegenomen. Wij gaan andere lokalen zoeken. 

 

 

 

Begroting 2017-2018 wordt overgenomen.  

 

Rondvraag;  

Er wordt een vraag gesteld door Sacramento over een andere datum voor de architectuurreizen, 

in juni of tijdens de hersftvakantie.  

Een lid  vraagt culturele cursussen te organiseren zoals is het gedaan bij Agustin Sequeros. 

Dhr. A.Harbers nodigt meer leden uit voor de Tertulia.  

Een lid vraagt aan de docenten meer promotie te maken met de studenten. 

 

 
Afsluiting van de ALV met een Spaanse film. 
 

 


