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Absenties en volmachten.
54 leden aanwezig, we hebben 3 verontschuldigingen en 4 volmachten ontvangen.
Notulen
Ondertekening van de vorige notulen van de Algemene Leden Vergadering.
De notulen van de ALV van 27 oktober 2017 zijn goedgekeurd door de commissie en ondertekend door
Bryony Marshall.
Verslag van de President
Onze President, Bryony Marshall, verwelkomde alle leden en begon met uit te leggen dat er een vertaling
van het verslag van de President beschikbaar is in het Frans en het Nederlands. Zij begon als eerste over
ons ACIP-huis,Le Bastion, dat in de loop van dit jaar enige tijd gesloten moest worden voor initiële
veiligheid inspecties. Ze bedankte alle leden voor hun geduld en medewerking en in het bijzonder Dhr.
Montiel van de Mairie van Le Bugue voor hun hulp tijdens deze periode. Totdat de situatie met de tweede
uitgang is opgelost zullen we op dezelfde manier doorgaan met het gebruik van alternatieve locaties in
combinatie met Le Bastion.
Bryony nam ons vervolgens mee door de vele ACIP- evenementen van 2018, haar eerste jaar als voorzitter
van de ACIP, zij bedankte alle groepsleiders en leden die hebben bijgedragen aan het succes van de
groepen, klassen en evenementen. Ze vertelt over hoe ACIP nog steeds groeit in het aantal leden met
nieuwe ideeën en enthousiasme voor het organiseren en leiden van evenementen.
Bryony legt uit dat het thema voor dit jaar: teruggeven, refererend aan de commissie en groepsleiders die
hard werken en ruimhartig tijd en energie schenken aan het ACIP, aan wat we dit jaar voor de leden
hebben kunnen doen, maar ook verwijzend naar de vrijwilligers die vrijelijk hun tijd geven aan het ACIP en
de inzet van het ACIP voor verdere betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.
Bryony bedankt Paul Cope, onze secretaris en Marc Hedan als algemeen commissielid, voor hun inzet en
bewezen diensten. Zij treden af, wat betekent dat we vacatures hebben voor nieuwe bestuursleden.
Bryony sprak vervolgens over de resultaten van de vragenlijst die naar alle leden werd gestuurd met de
vraag om input en feedback over ACIP-aangelegenheden. Het antwoord was als volgt: Engels 25%, Frans
30% en Nederlands 16%. We hebben een aantal goede ideeën ontvangen voor meer sociale avonden,
lessen en activiteiten. Een aantal van deze ideeën zullen we zeker oppakken als er voldoende bereidheid is
om deze activiteiten te leiden en te organiseren zullen ook andere ideeën in de toekomst op de kalender
staan. Er waren ook enkele constructieve opmerkingen die in reeds in werking zijn, zoals het aanvullen van
wijn in dozen met gebottelde wijn en ACIP die zich tot doel stelt een grotere een rol te spelen in een beter
milieu door onze inspanningen voor afvalscheiding op te voeren.
Alvorens het over te dragen aan Jenny, bedankt Bryony de leden nogmaals voor hun steun en
aanmoediging tijdens haar eerste jaar en belooft haar best te doen om alle leden zo goed mogelijk van
dienst te zijn in haar rol als voorzitter voor het komende jaar.

Groepen
Jenny West neemt het over en neemt ons mee door de groepen en klassen die ACIP op dit moment voor
haar leden beschikbaar heeft. Er zijn momenteel 14 actieve groepen. Ze legt uit dat de grote groei van
aanmeldingen van leden de laatste 2 jaar ook meer aanmeldingen voor de taalklassen heeft betekend en
dat het een uitdaging is gebleken om ervoor te zorgen dat iedereen een plaats kan krijgen in de lessen van
zijn of haar niveau. Er is een herziening in de taalklassen geweest welke goed werkt. Omdat er
wachtlijsten zijn geweest voor de talen klassen heeft ACIP contact gezocht met Liz Winterthaler die een
taalschool heeft in Les Eyzies. Zij is een ACIP-sponsor en biedt nu lessen aan met een korting voor ACIP
leden. Jenny bedankt dan ook alle leraren en groepsleiders die ook dit jaar hun diensten aanbieden en
vraagt een applaus voor hen.

Lidmaatschapsverslag
Paul Copes neemt het woord over om aan te kondigen dat de ACIP momenteel 346 leden telt, tegenover
324 leden in 2017. Onze leden zijn afkomstig van 18 verschillende nationaliteiten, de Britten nemen 47%
van de leden voor hun rekening, de Fransen 18% en de Nederlanders zijn onze derde grootste ledenbasis
met 16%. Paul geeft vervolgens het woord aan Simon Marshall voor het verslag van de penningmeester.
Verslag van de penningmeester
Bij afwezigheid van ACIP-penningmeester Martin Crawford presenteert Simon Marshall het rapport van de
penningmeester. Hij lichtte de budgetten toe die voor 2018 zijn vastgesteld en de feitelijke cijfers die zijn
ontvangen of uitgegeven. Simon gaf vervolgens aan dat ACIP zich in een financieel gezonde positie
bevindt, zelfs na de elektrische update en investering in borden en bestek zijn we er in 2018 nog steeds in
geslaagd om onze fondsen te verhogen tot een totaal van 17.000 euro eind september voor de contributies
die de fondsen in oktober verhogen.
De begroting voor 2019 blijft neutraal en daarom verwachten we het komende jaar opnieuw inkomsten te
genereren.
Simon draagt het woord over aan Bryony Marshall.
Verkiezing van officieren
Bryony legde uit dat we met Paul Cope die terugtreedt als secretaris, Marc Hedan die terugtreedt als
algemeen commissielid en een open positie voor evenementenplanner ACIP 3 vacatures heeft voor de
commissie.
Er zijn geen sollicitaties ontvangen voor de 4 officiersfuncties, Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeester
en Secretaris. Bryony vroeg of er leden bezwaar hadden tegen het aanblijven van de zittende President,
Jenny West als vicepresident, Martin Crawford als penningmeester en Lianne Lenz als secretaris
overbleven. Er waren geen bezwaren en deze functies blijven ongewijzigd voor 2019.
Overige Vragen
Er zijn geen vragen ontvangen voor de rondvraag. Bryony vroeg of er iemand onder de leden was die
vragen had. John Kuppens had twee items; het eerste over flessen wijn voor de bar in Le Bastion. Dit was
in de laatste commissievergadering reeds besloten door de commissie. Het tweede punt betreft de tweede
uitgang naar Le Bastion. Hij had van onze huisbaas informatie ontvangen over de uitgang die de
commissie ook pas gedurende de ALV de vergadering had ontvangen en wat de eerste agendapunt voor
de volgende commissievergadering zal zijn.
Dankwoord
Bryony bedankte vervolgens nogmaals alle leden die de moeite hebben genomen om op de ALV aanwezig
te zijn en bedankt nogmaals alle groepsleiders, bestuursleden en vrijwilligers van de supportgroep die hun
tijd en inzet aan ACIP geven. ACIP werkt alleen zo goed als ze dat doet dankzij de vrijgevigheid en inzet
van haar vrijwilligers en leden.
Sluiting van de vergadering
Bryony sluit de ALV en nodigt iedereen uit voor een aangeboden ACIP-drankje en om deel te nemen aan
de demonstratie van Madame Lacoste en haar team van Perigordiaanse dansers.

Lianne Lenz, secretaris ACIP

