Verslag 2019/2020 van de voorzitter van de ACIP

Elk jaar maakt de voorzitter tijdens de algemene jaarvergadering een verslag met een samenvatting
van voorbije ACIP-jaar en kijkt hij uit naar het komende jaar. Dit stelt mij voor een uitdaging! Tot
half maart ging alles goed, er was een start van nieuwe groepen, een, record lidmaatschap, gezonde
financiën, een multinationaal comité en onze grootste zorg was de steile trap van het Bastion, het
ontbreken van een secundaire uitgang en het onvermogen om een groot sociaal gebeuren aan te
pakken!
Sinds de komst van Covid 19 hebben we ons snel moeten aanpassen en ik ben gerustgesteld met het
resultaat. Ondanks het feit dat we in de meest kwetsbare bevolkingsgroep in de Dordogne zitten
heeft niemand van ons, voor zover ik weet, het virus opgelopen, hoewel we wel een lid in Nederland
hebben die besmet werd maar intussenbreeds hersteld is.
ACIP heeft een economische klap gekregen, omdat de kosten m.b.t. onze huur, verzekering en vaste
lasten doorgingen, maar onze inkomsten uit de bar en de evenementen niet. Maar daar zijn de
reserves voor en dat aspect van de crisis hebben we gemakkelijk doorstaan.
Het jaar begon goed; na de Bordeaux-kerstreis hebben wij het nieuwe jaar ingezet met de Galettes
des Rois, een goed bijgewoonde Franse taal thema avond, en eind januari werd Burns Night naar
behoren gevierd. Het initiatief « Français Sans crainte « ontpopte zich als een leuke sociale groep
waar iedereen werd overgehaald om zich in de Franse taal te onderhouden en de Franse literaire
discussiegroep werd een nieuwigheid. Er ontstond een tuiniersgroep. Het initiatief 'Helping
Ourselves and Helping Others' begon en het Bastion werd geopend voor 'Lonely Sundays'. De
Dameslunchgroep begon, verdacht genoeg net rond de tijd dat de Weight Matters groep stopte (is
er een verband?) en de Country & Western Line Dance in Audrix was erg leuk. Toen kwam Covid 19.
Op 17 maart moesten we het Bastion sluiten en onze groepsactiviteiten staken en pas sinds kort
kunnen we de activiteiten hervatten, aanvankelijk in tuinen, maar nu het weer wat koeler wordt,
terug in het Bastion met nieuwe regels om het lokaal Covid vrij te houden.
Tijdens de onderbreking hebben verschillende groepsleiders besloten om zich terug te trekken uit

hun rol en we willen hen allemaal bedanken voor hun onbaatzuchtige dienstbaarheid aan anderen.
Christine Walter, die de afgelopen zes jaar beginners Frans heeft gegeven, Jane Bower en Edith
Bourel, die de meer gevorderden Franse les hebben ondericht, treden allemaal af. Jenny West, die
het taalonderwijs vele jaren heeft georganiseerd geeft deze verantwoordelijkheid over aan André de
Wandeler, maar zal blijven lesgeven. We zullen ons in de toekomst meer richten op conversatie in de
Franse en Engelse taal, omdat dit het gebied is waar velen van ons zwak zijn.
De commissie heeft dit jaar twee gewaardeerde leden verloren, Mandy Williamson, onze
ledensecretaris, moest om gezondheidsredenen met pensioen en nu verhuist Annelies Rhee, die zo
succesvol zoveel evenementen heeft georganiseerd - de ACIP Vide Grenier in het bijzonder - terug
naar Nederland. We zullen ze allebei missen en doen hierbij een oproep voor meer vrijwillige
helpers.
De commissie heeft het ACIP-statuut aangepast zodat het beantwoord aan de manier waarop ACIP
wordt bestuurd en ik beveel u aan om dit tijdens de algemene vergadering goed te keuren.
Ik wil mijn collega's André, Paul en Martin bedanken voor hun steun en ik beveel u aan hen te
herverkiezen. Ik wil ook de rest van de commissie - Maddy, Martine, Alec en Julie - en het Support
Team - Jane (Morris), Lianne en Simon - bedanken en als we worden herkozen, zullen we hen en het
Support Team op onze beurt herbenoemen.
Hoe ziet de toekomst eruit ? We hebben ons komende programma moeten afzeggen, maar hopen
de Vide Grenier in het voorjaar opnieuw in te plannen, als we dat mogen, maar daarover kunnen
uiteraard geen beloftes worden gedaan.
Ik denk dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen de sleutel zullen zijn. We weten niet wat er zou
kunnen gebeuren; komt er een tweede golf, zo ja wanneer, hoe erg en hoe zal de regering hierop
reageren? De vragen zijn eindeloos en onbeantwoordbaar. We zullen proberen het beste te doen in
welke omstandigheden dan ook! Dat is de enige belofte die we kunnen doen.
Ik raad u daarom aan om op de algemene jaarvergadering te stemmen voor het aanvaarden van de
geactualiseerde statuten en voor het herverkiezen van uw huidige functionarissen. Dank u wel.
Andrew

Voorzitter

