
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DANTE ALIGHIERI MAASTRICHT 
 
Datum: Woensdag 28 februari 2018  
Locatie: Cellebroederskapel Maastricht 
Aanvang: 20:00 uur  
Aanwezig:        19  leden ( inclusief 5 bestuursleden) 

 
 
1.Opening en welkomstwoord door de voorzitter 
De voorzitter, Guy Schrijnemakers, opent de vergadering en heet iedereen van harte     
welkom. Hij is blij dat de aanwezigen toch de kou hebben getrotseerd om te komen. 
Meldt tevens dat bestuurslid Ton van Leeuwaarden helaas niet bij deze vergadering 
aanwezig kan zijn. 
. 
Hij blikt terug op 2017. Dit was een goed jaar met een stijgende lijn in het aantal cursisten, 
en een gelijkblijvend ledental. De start van de cursussen 2017/2018 was wel wat hectisch, 
gezien het grote aantal aanmeldingen 1e jaars, waardoor we met 3 groepen 1e jaars zijn 
begonnen, met 2 nieuwe docenten Mieke Martens en David Hazen. 
 Bij de opleidingen waait een frisse wind. Desiree, onze cursuscoördinator heeft alles goed 
‘im Griff’.  Er is vorig jaar een enquête gehouden onder de cursisten met een zeer goede 
uitkomst, een  score van 7,9 voor kwaliteit van de lessen en 80% voor kwaliteit voor onze 
docenten. 
Er zijn verbeterpunten opgesteld in afstemming met de docenten o.a.  een uniformer niveau 
en horizontale uitwisseling en met als doel de docenten meer een team te laten vormen. 
Daniela zal in de rol van supervisor dit proces verder begeleiden. 
 
Dante Maastricht is zich aan het vernieuwen: Meer cursisten,  meer leden, gemiddelde 
leeftijd is gedaald, en het bestuur verjongd. 
Vooruitlopende op punt 9 van de agenda stelt Guy hierbij aan de orde dat hij volgend jaar 
12,5  jaar voorzitter is. Hij trekt hieruit de conclusie dat Dante Maastricht recht heeft op een 
nieuwe voorzitter om de toekomst te begeleiden. Trekt zich dan ook na de volgende ALV 
2019 terug. En stelt hierbij aan de vergadering de vraag: Wie zou de nieuwe voorzitter 
kunnen worden? Eén van de bestuursleden, te weten Ton van Leeuwaarden, heeft interesse 
de functie van voorzitter op zich te nemen, op voorwaarde dat de functie ook opengesteld 
wordt aan de leden en er dan geen betere kandidaat naar voren komt. 
 
Daarnaast  zou het bestuur aangevuld kunnen worden met iemand die kennis heeft van 
communicatiesystemen. Indien iemand van de aanwezige leden in de vergadering hier in  
geïnteresseerd is of iemand kent, dan vernemen wij dat graag. 
Ook hierbij wordt een oproep gedaan voor 1 nieuw lid voor de kascontrolecommissie. 
              
 
2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
    



3.Binnengekomen stukken en mededelingen  
Dante Nijmegen heeft een Webinar georganiseerd omtrent de vernieuwde Divina Comedia 
van Dante. Guy heeft hiervan de 1e twee delen hiervan gezien, deze zijn bijzonder 
interessant.  
 
In Amsterdam zit het Italiaans instituut. Voorheen had deze een afstandelijk houding tot de 
Dantes.  De nieuwe voorzitter van dit instituut wil nauwer samenwerken en biedt aan dat 
activiteiten/ sprekers die door het Instituut naar Amsterdam worden gehaald ook 
beschikbaar zijn voor de comitati in het land. Echter zijn de door hen georganiseerde  
avonden alleen in het Italiaans. Als er zich iets interessants voor doet, dan zouden we 
wellicht voor begeleiding kunnen zorgen t.a.v. het bijwonen ervan. Mogelijk in 
samenwerking met Dante Sittard. 
 
Op 26 mei dit jaar wordt de Giornata georganiseerd door Dante Sittard met een interessant 
programma vanuit Rolduc in Kerkrade. Hierover wordt nog een mailing verstuurd met 
nadere info over het programma en de inschrijving hiervoor. 
 
 
4.Verslag van de ledenvergadering van 15 februari 2017 
 Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering met dank aan Ellen 
 
 
5. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017  
Het sociaal jaarverslag met de georganiseerde activiteiten in 2017 wordt voorgelezen door 
secretaris Ellen Goorden met een begeleidende fotoreportage.  
 
 
6. Financieel verslag van de penningmeesster over het jaar 2017 
Peter Rawie licht het financieel verslag toe m.b.v. een powerpointpresentatie. 
Cijfers ledenaantallen zijn redelijk stabiel gebleven. In 2017 is minder lidmaatschapsgeld 
ontvangen dan begroot. Ledenbestand is opgeschoond naar nu 302 leden.  
Cursistenaantal geeft een lichte stijging,  104 tegenover 87 het jaar ervoor. 
Omdat er meer cursisten zijn, zijn de inkomsten aan cursusgeld gestegen. Door extra 1e jaars 
groepen zijn er wel extra kosten voor docenten. 
Voor leden zijn de kosten voor de activiteiten minimaal. De kosten van de activiteiten zijn 
minder dan begroot o.a. doordat de laatste avond in december werd verzorgd door onze 
eigen voorzitter, die middels een klein presentje daarvoor werd bedankt. 
Doordat er minder introducees waren bij onze activiteiten, was de bijdrage daardoor ook 
minder. 
Het tekort over 2017 bedraagt - € 910,00.  We houden op de begroting van 2018 over, maar 
daar komen nog kosten bij voor docenten/ lokaliteiten etc.. Ook zijn nog niet alle facturen 
van 2017 binnen. Het saldo op de bank is toegenomen.   
Kapitaal is slechts teruggelopen met - € 368,00,  een mooi resultaat.  
De voorzitter dankt Peter voor zijn toelichting. 
 
 
 



 
7.Verslag van de kascontrolecommissie over 2017 
De  kascontrole bij penningmeester Peter Rawie heeft plaatsgevonden op 29 januari 2018 
door Epi van Winsen en Jan Joosten. Epi van Winsen leest de verklaring van de kascommissie 
voor. Verklaard wordt dat de  boekhouding is gecontroleerd en dat de kascommissie 
tevreden is over de financiële verantwoording. De kascontrolecommissie geeft derhalve 
decharge aan de penningmeester over het financieel beleid van 2017. 
 
 
8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
 Epi van Winsen geeft aan voor een 2e termijn beschikbaar te zijn voor de kascontrole-
commissie. Jan Joosten neemt hierbij afscheid met dank van het bestuur. 
Jack Timmermans stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
 
 
9. Bestuurssamenstelling 
Jochem Peters is inmiddels uit het bestuur getreden vanwege zijn drukke baan, waardoor hij 
een groot deel van zijn tijd in het buitenland is. Guy heeft hem al persoonlijk voor zijn 
bijdrage bedankt. Derhalve bestaat het bestuur anno 2018 nog uit 6 leden. 
 
In punt 2 van de agenda heeft Guy al aangegeven welke wijzigingen er in de 
bestuurssamenstelling gaan plaatsvinden in de aanloop naar de ALV 2019 
 
 
10. Rondvraag 
Niemand van de aanwezigen maakt daar gebruik van. 
 
             
11.Sluiting          
Na het sluiten van de vergadering genoot ieder van een korte pauze met een drankje in 
afwachting van het miniconcert door Stichting Muziek Jong voor Oud. De jonge musici waren 
Edith van Rijswijk- mezzosopraan, begeleid door Paris Lopéz Marron op de piano. Het door 
hun gebrachte divers repertoire van klassiek tot populair kwam goed tot zijn recht in de 
schoonheid en akoestiek van de Cellebroederskapel. 
 
Na afloop van het concertje was er gelegenheid om gezellig na te praten. Met een drankje 
en hapje. 
 
          
       


