DANTE ALIGHIERI – RE MI DEL LIMBURGO
NOTULEN van de Jaarvergadering vrijdag 26 jan. 2018 in Trevianum
Scholengroep Sittard.
Aanwezig: 53 leden
3 afmeldingen.
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
Dagvoorzitter dhr. Caris opent om 19:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij vermeldt dat Dante Alighieri Sittard dringend op zoek is naar nieuwe bestuursleden en doet
een beroep op de aanwezigen dit ook in hun naaste omgeving bekend te maken.
Tevens wordt de Giornata 2018 (zaterdag 26 mei 2018 te Rolduc Kerkrade) onder de aandacht
gebracht met de wens dat zich veel leden van onze vereniging zullen aanmelden.
2. NOTULEN 27 jan. 2017 en Jaarverslag 2017.
De notulen van 27 jan. 2017 worden door de ALV goedgekeurd.
De secretaris heeft het Jaarverslag 2017 aan de vergadering gepresenteerd.
Er wordt een moment van stilte in acht genomen voor de overleden leden van afgelopen jaar.
Na afloop bedankt hij de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
3. FINANCIEEL VERSLAG
Dhr. Caris nodigt de penningmeester dhr. Wolffs uit om het Financieel Jaarrapport 2017 toe te
lichten. De penningmeester doet dit namens het bestuur aan de hand van een Powerpointpresentatie.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Het resultaat over 2017 uitgesplitst naar de onderdelen taallessen, gewone verenigingsactiviteiten, excursie/reis en rentebaten;
- De vermogenspositie per 31 december 2017;
- Een overzicht per onderdeel van de baten en kosten;
- De begroting 2018.
Daar waar nodig wordt een toelichting gegeven en wordt de vergadering aansluitend uitgenodigd
vragen te stellen over het gevoerde financiële beleid.
4. VERSLAG KASCOMMISSIE
De voorzitter nodigt de kascommissie (bestaande uit dhr. Pörteners en mw. Eken) uit hun
bevindingen over de kascontrole aan de vergadering mee te delen. Dhr. Pörteners brengt verslag
uit en meldt dat de financiële zaken over 2017 perfect in orde is. Er is wederom sprake van een
uitstekend beleid dat zeer transparant is.
Aansluitend stelt dhr. Pörteners de vergadering voor aan de penningmeester en het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2017, hetgeen geschiedt.
5. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit dhr. Pörteners en mw. Van Eeghem.

6. AFTREDEN BESTUURSLEDEN
Voorzitter dhr. Meessen en 2e secretaris dhr. Schaeps treden na de Giornata 2018 af. Tevens zal
penningmeester dhr. Wolffs eind 2018 aftreden. Voor al deze functies zijn we dus dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden: 2 bestuursleden op korte termijn en 1 bestuurslid voor 2019.
7. MEDEDELINGEN
- In maart van dit jaar zal wederom (bij voldoende deelname: minimaal 10 deelnemers) een
vakantiecursus Italiaans worden georganiseerd.
8. RONDVRAAG EN SLUITING
- Geen vragen
- Niets meer aan de orde zijnde, sluit de dagvoorzitter de vergadering om 19:30 uur waarna de
lezing van dhr. Osseforth begint.

