
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DANTE ALIGHIERI MAASTRICHT 
 
Datum: Woensdag 19 februari 2020 
Locatie: Dominicanen boekhandel  Maastricht 
Aanvang: 19:30 uur  
Aanwezig:        40 leden ( inclusief 6 bestuursleden ) 

 
 
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter 
De voorzitter, Ton van Leeuwaarden, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom in deze vergadering nieuwe stijl. 
 
De agenda wordt toegelicht met behulp van een powerpoint-presentatie. 
 
Er volgt een terugblik op 2019.  Hierbij wordt een overzicht gegeven middels een grafiek van 
het aantal leden en het aantal cursisten. Het aantal leden is vrij stabiel en is nu 294. Het 
aantal cursisten bedraagt nu 95. We zijn dit jaar weer begonnen met 2 groepen 1e jaars. 
We hebben een leuke vereniging met een mooi aantal leden en aantrekkelijke activiteiten. 
Nieuw is het Italiaans taalcafé, Bar Insieme, dat op 5 februari j.l. voor de 1e keer heeft 
plaatsgevonden in Grand Café De Perroen op het Vrijthof. Er waren ca. 40 personen 
aanwezig. De opzet van dit taalcafé is, dat in een ongedwongen sfeer de hele avond alleen 
Italiaans wordt gesproken. We organiseren dit nogmaals in maart en april. Wellicht gaan we 
hiermee, na de Fine Stagione, door in de zomer. 
 
 
2. Verslag van de ledenvergadering van 20 februari 2019 
Dit verslag is vorig jaar na de ALV vergadering naar de leden toegestuurd. 
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering met dank aan Ellen Goorden, de 
secretaris. 
 
 
3. Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2019 
Penningmeester Peter Rawie licht het financieel verslag toe m.b.v. een powerpoint-
presentatie met op het 1e scherm een overzicht van de begroting en realisatie van 2019. 
We hebben minder inkomsten binnen gekregen dan begroot, te weten ong. € 2500,00 maar 
ook ong. € 7500,00 minder uitgegeven. Waardoor het begrote tekort van -€ 2,050,00 
geëindigd is in een positief resultaat van € 3.230,10. 
 
Het 2e scherm laat de balans zien met de ontwikkeling van 01-01-2019 naar 31-12-2019.  
Het banksaldo is toegenomen van € 47.648,58 naar € 50,878,68. En de schulden zijn iets 
afgenomen van € 16.943,00 naar € 16.847,00, nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Hierin is een 
voorziening opgenomen voor nog te betalen cursus-locaties, de nog te betalen honoraria 
van de docenten en de nog te ontvangen factuur van Stayokay. 
De balans vertoont een gezond beeld met ong.  € 3000,00 meer vermogen. 
 
 
 
 



Het 3e scherm betreft de begroting voor 2020. 
De begroting voor 2020  is gebaseerd op het vorige jaar en gelijk aan 2019. We hebben iets 
meer begroot o.a. voor een nieuwe laptop. In deze begroting is er echter nog geen rekening 
mee gehouden, dat Dante Alighieri Maastricht dit jaar 65 jaar bestaat. Wellicht gaan we  in 
het kader hiervan nog activiteiten organiseren die meer zullen kosten. Volgend jaar 2021 is 
het ook nog ‘Dante jaar’, ter herdenking dat Dante Alighieri 700 jaar geleden is overleden.  
In verband daarmee worden ook extra uitgaven verwacht. 
 
Op de vraag aan de aanwezigen in de vergadering of de begroting akkoord is, wordt  positief 
gereageerd, waarmee de begroting is goedgekeurd. 
 
 
4.Verslag van de kascontrolecommissie over 2019 
De  kascontrole bij penningmeester Peter Rawie heeft plaatsgevonden op 22 januari 2020 
door Jack Timmermans en Jan Joosten.  
Jack Timmermans neemt het woord en verklaart dat de boekhouding is gecontroleerd en dat 
de kascommissie tevreden is over de financiële verantwoording. De stukken worden in orde 
gevonden. De kascontrolecommissie geeft derhalve décharge aan de penningmeester en het 
bestuur over het financieel beleid van 2019. Dit wordt met handgeklap door de aanwezigen 
bekrachtigd. 
 
 
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Jack Timmermans is aftredend lid van de kascontrolecommissie. 
Jan Joosten stelt zich weer beschikbaar.  In vervolg op de oproep aan de aanwezigen om zich 
beschikbaar te stellen, meldt Jeanette Aalberink zich aan voor deze commissie. 
Zij wordt door de vergadering als lid van deze commissie benoemd. 
 
 
6. Rondvraag 
 
Taalcafé: Bar Insieme 
Er wordt een vraag gesteld over het taalniveau bij het taalcafé. De 3e jaars cursisten vonden 
het Italiaans spreken moeilijk en spannend. Het niveau hoeft op zich geen probleem te zijn. 
Na een uurtje wisselen van tafel was ook prima. 
 
Henk van de Voort vult aan dat hij als ‘spion’ aanwezig is geweest bij het taalcafé van de 
Franse tak, de Alliance Française, dat voor de 1e keer in hun nieuwe locatie Café Louis aan de 
Boschstraat plaats vond. Dit was een staande bijeenkomst. Bij Dante zit men echter aan 
tafeltjes in een kringetje, dit vindt hij veel rustiger en enorm stimulerend.  
 
De volgende Bar Insieme is op dinsdag 3 maart, we hebben er bewust  voor gekozen dit om 
en om te doen op dinsdag en woensdag, zodat ook cursisten die op dinsdag of woensdag les 
hebben hierbij regelmatig aanwezig kunnen zijn. Op een opmerking uit de zaal dat op de site 
staat woensdag 3 maart, wordt geantwoord dat we dit zullen controleren en aanpassen. 
 
 



7. Sluiting   
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.   
 
Na de ALV gaat de avond verder om 20:00 uur, waarbij ook nog 10 introducées aanschuiven, 
voor de presentatie van een smaakbeleving van truffel door Paul de Vreese van Passione e 
Pura, waarbij er 5 hapjes met truffel kunnen worden geproefd met begeleidende Italiaanse 
wijnen. Decor voor een zeer geslaagde avond. 
 
          
Ellen Goorden 
secretaris       


