
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DANTE ALIGHIERI MAASTRICHT 
 
Datum: Woensdag 16 februari 2022 
Locatie: Dominicanen boekhandel  Maastricht 
Aanvang: 19:00 uur   
Aanwezig:       36 leden ( inclusief bestuursleden ) 

 
 
1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter met overzicht van het aantal leden  
De voorzitter, Ton van Leeuwaarden, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom bij deze ledenvergadering, die weer fysiek kan worden bijgewoond.  
 
De algemene ledenvergaderingen zijn in 2020 en 2021 vanwege de lockdowns niet kunnen 
doorgaan. De ‘Bar insieme’ is na de 2e avond in 2020 eveneens meer door kunnen gaan. 
We hebben 2 jaar lang t.a.v. de cursussen en activiteiten heel wat moeten improviseren en 
zijn online moeten gaan. Compliment hierbij aan de docenten die de cursussen prima online 
hebben voortgezet. Naast digitale lezingen hebben er ook (landelijke) webinars 
plaatsgevonden. 
We hopen dat het nu achter de rug is. Het heeft ons als bestuur sterker gemaakt We zijn er 
trots op dat we het zo hebben kunnen volhouden met behoud van een stabiel aantal leden. 
Uit de grafiek blijkt dat het aantal leden nu op 306 staat. Het zijn niet ieder jaar dezelfde 
leden omdat er cursisten bijkomen en weer afhaken als lid.  
 
2. Verslag van de ledenvergadering van 20 februari 2019 
Bij de uitnodiging van de ALV was er een digitale link in de Notizie om dit verslag te 
downloaden. 
Aangezien er geen opmerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd door de vergadering 
met dank aan Ellen Goorden, de secretaris. 
 
3. Benoeming Jos Smits als nieuw bestuurslid 
Sinds 2020 is Jos Smits toegetreden tot het bestuur als studiecoördinator. Wegens de 
corona-maatregelen, kan hij eerst nu door de ALV formeel als nieuw bestuurslid worden 
benoemd. Wegens zijn verblijf in Puglia in Italië vindt dit online plaats via zoom. 
 
4. Verslag van de cursussen 
Aan de hand van een overzicht in de powerpointpresentatie van de cursisten, blijkt dat het 
aantal nu 91 is. Jos Smits geeft vervolgens de volgende toelichting: 

 
Cursus 2020/2021 

a. In juni 2020 is Jos Smits begonnen als cursuscoördinator 
b. De start van het cursusjaar was op 28-09-2020. Op 15-12-2020 zijn de cursussen 

online gegaan en online afgemaakt vanaf 25-01-2021. 
We hebben de ontwikkelingen eerst even afgewacht en aan de cursisten 
gevraagd of ze online de cursussen wilden volgen. De 1e reactie was dat men dit 
niet wilde. Maar daarna bleek dat men dit toch wel prima vond. 

 
 



Cursus 2021/2022 
c. De start van het cursusjaar was op 04-10-2021. De QR-code werd verplicht vanaf 

05-11-2021. Hiervoor was veel begrip en waardering, maar ook verzet met 
beperkte afmelding van cursisten. Vanaf 27-11-2021 moesten de cursussen weer 
online worden gegeven. Deze zijn weer life te volgen sinds 31-01-2022. 
 
We zijn heel tevreden hoe is gegaan en nu gaat. 

 
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2020 en 2021 
Penningmeester Peter Rawie licht het financieel verslag toe m.b.v. de  powerpoint-
presentatie. 
 
Het 1e scherm geeft een overzicht van de begroting en realisatie van 2020 en 2021 
Vorig jaar was er geen ALV dus ook geen begroting voor 2021. Bij de begroting 2021 is 
uitgegaan van die van 2020.  
 
Deel van de cursussen konden in 2020 niet worden volgemaakt. De niet genoten lessen zijn 
terugbetaald. Het online gaan van de cursussen betekende ook dat we minder uit hebben 
hoeven geven aan de locaties.  
 
Het bedrag voor de activiteiten is minder dan begroot wegens niet door kunnen gaan ervan. 
In 2021 hebben we de leden verrast met een boekje in samenwerking met de boekhandel.  
In 2020 was er een tekort van  - € 52,46  en in 2021 + € 3475,11 over. De cursuslocaties 
moeten nog wel worden betaald. 
 
Het 2e scherm betreft de Balans per 31-12-219, 31-12-2020 en 31-12-2021 
In 2019 was er een behoorlijk bedrag aan schulden. Het bedrag aan locatiekosten is echter 
niet betaald, waardoor de schulden zijn verminderd. 
Het eigen vermogen is gegroeid. Dit is niet het streven. Gezien de situatie is er echter minder 
uitgegeven. 
 
6. Verslag van de kascontrolecommissie over 2020 en 2021 
De financiële cijfers 2020 en 2021 zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie. 
Jan Joosten en Jeanette Aalderink hebben op 4 september 2021 de financiële stukken van 
het jaar 2020 gecontroleerd en accoord bevonden. 
 
Zaterdag 29 januari 2022 heeft de kascontrole plaatsgevonden over het jaar 2021 door Jean 
Schutgens en Jeanette Aalderink. 
 
Jeanette Aalderink neemt namens de kascontrolecommissie het woord om hierbij décharge 
aan de penningmeester en het bestuur over het financieel beleid van 2020 en 2021 te geven. 
Dit wordt met handgeklap door de aanwezigen bekrachtigd. 
 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2022 
Jean Schutgens heeft zich bereid verklaard om ook in de kascontrolecommissie over 2022 
plaats te nemen. 
Marlou Gemmeke is ook bereid in de commissie voor 2022 plaats te nemen.  



Zij wordt door de vergadering als lid van deze commissie benoemd. 
 
8. Vaststellen begroting 2022 
De meeste uitgaven betreft de cursussen. We weten nog niet hoeveel cursisten zich voor 
2022/2023 gaan inschrijven. Dit is een schatting, evenals het aantal leden. 
Het aantal leden is nu ca. 300 per 01-01-2023 is dit geschat op 275, een reëel aantal dat 
overblijft na de inning van de contributie. 
 
De uitgaven voor de activiteiten is hoger begroot om iets goed te maken van de afgelopen  
2 jaar. Dit gaat meer geld kosten. De penningmeester doet hierbij een oproep aan de leden, 
het bestuur te laten weten als men ideeën heeft voor een leuke activiteit. 
 
Het verwachte tekort voor 2022 is begroot op -€ 2.000,00. 
 
Op de vraag aan de aanwezigen in de vergadering of de begroting accoord is, wordt positief 
gereageerd, waarmee de begroting is goedgekeurd. 
 
9.Rondvraag 
Aan de orde wordt gesteld dat de activiteiten altijd op woensdagavonden zijn. Een beetje 
afwisseling in de gekozen avond zou fijn zijn. 
Hierop wordt geantwoord dat er op maandag- en dinsdagavond cursussen zijn en het op 
donderdagavond koopavond is, waardoor het parkeren duur is. 
Er wordt wel aangegeven dat de filmavonden in Lumière niet meer op woensdag- maar op 
de donderdagavond plaatsvinden. 
 
De vraag wordt gesteld of het mogelijk is de cursussen online te kunnen blijven volgen, 
aangezien dit ook als positief ervaren is. Het uitgangspunt is echter dat de cursussen fysiek 
plaatsvinden.  
 
 
10. Sluiting   
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.   
 
Na de ALV gaat de avond verder om 19:30 uur met de muzikale stedenreis door Puglia door 
Thomas Cole, met bijzondere maar ook wel enkele bekende muzikale fragmenten en stijlen 
zoals de tarantella. 
Na afloop werd er een glas Italiaanse wijn geserveerd. 
 
 
 
Ellen Goorden 
secretaris       


