ENTRE NOUS!
ACIP Nieuws - Oktober 2015
Wij hopen dat u een fijne zomer heeft gehad en dat u niet veel last hebt gehad van de hitte. Nieuwe leden van harte
welkom. Wij weten zeker dat het komende ACIP jaar activiteiten en evenementen zal brengen voor iedereen.

De Algemene Leden Vergadering
De jaarvergadering werd gehouden op 16 oktober in Le Bastion met 59 leden aanwezig. Robert Brereton, Voorzitter,
gaf een overzicht van onze gevarieerde activiteiten dit jaar, waarvan enkele in deze Entre Nous worden beschreven.
De financiële positie is nog steeds gezond met maar 40 euro verschil met het geschatte budget!
Robert en John Kuppens benadrukten de bezorgdheid van het bestuur dat er, om onze doelen te halen, extra
bestuursleden nodig zijn. Het is ook nodig de werkdruk te verdelen over een goed georganiseerde groep van leden die
we om hulp kunnen vragen bij activiteiten en evenementen. Een tweemans voorzitterschap werd voorgesteld
(verdeeld over Robert en John) en is goedgekeurd door de leden. Alan Reeves (Penningmeester) en Jenny West
(Secretaris) zijn herkozen. Paul Cope (Leden Secretaris) en Gwyneth Green (Groeps Coördinator) blijven in hun
functie. Christine Dumaux stopt als Vertaal coördinator - een tijdrovende taak die ze drie jaar heeft gedaan. Er is nu
een positie open voor een Vice Voorzitter en er zijn 4 nieuwe nominaties voor het bestuur. Robert bedankte het
bestuur en de vrijwilligers voor hun steun dit jaar. De vergadering werd gevolgd door een heel gezellige social.

Voorjaars Concerten
De C in ACIP staat voor ´cultureel´. Daarom zijn we partner van Arcades dat regelmatig concerten organiseert. In de
lente hebben wij zelf ook een serie van drie klassieke concerten georganiseerd in Audrix (met een maaltijd), Cadouin
en Le Bugue. Het was een groot succes. Doel was om voor een redelijke prijs top musici naar onze omgeving te halen
om het culturele profiel in ACIP te verhogen, met publiek en in aanwezigheid van de burgemeesters van de
communes. Dat doel is zeker bereikt. De internationaal bekende musici en zangers die optraden hebben een mooi en
gevarieerd programma van bekende en minder bekende componisten gebracht. Het werd afgewisseld met optredens
van Hermine Huguenel, Vox Vesunna en Chrissie Anderson. Leden van ACIP en La Tulipe, muziek liefhebbers uit de
omgeving en zelfs toeristen woonden het bij. De Conseil Génerale was ook vertegenwoordigd en sprak zijn
waardering uit. Heel goede recensies zijn er geweest in de Sud-Ouest en waardering en dankbetuigingen van de
Burgemeesters van Le Bugue en Audrix.

U kunt zich indenken, dat evenementen zoals deze een grote onderneming zijn – 6 maanden werk door John
Kuppens, onze voormalige Vice President, bijgestaan door een klein team ACIP vrijwilligers in de laatste week. Heel
veel dank aan John en iedereen die de concerten tot een succes maakten.

SOCIALE EVENEMENTEN
De Zomer BBQ
De jaarlijkse zomer BBQ werd gehouden op het terrein van de Tennis Club. Heerlijk vlees, salades en desserts waren
er voor de 40 + aanwezige leden. Bovendien was het gelukkig mooi weer. Met dank aan Joel en Murielle Gendre en
Andre en Renilde de Wandeler voor het uitlenen van hun BBQs en hun voortreffelijke kookkunsten. Dank ook aan al
diegenen die hielpen met voorbereiden, versieren, drankjes schenken en ….. het opruimen na afloop.

De Socials
Er is besloten om de socials regelmatig te houden gedurende het gehele
jaar. Sommige avonden hebben een thema. U kunt binnenlopen in de
Bastion op de laatste vrijdag van elke maand van 18.30u tot ongeveer
2100u. Zoals altijd, kunt u rekenen op lekkere drankjes en hapjes met
vrienden. Intussen levert de opbrengst van de bar aardig wat op Dit ten
gunste van de huur van Le Bastion en de kas van ACIP.

GROEPEN – DE VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN
Er zijn 25 verschillende groepsactiviteiten. Een der voornaamste is Franse les op verscheidene niveaus. De groep op
niveau 2 begon in september voor leden met enige kennis van het Frans die meer willen leren voor dagelijks gebruik.
We proberen de taal groepen niet te groot te laten worden zodat iedereen gelegenheid krijgt te spreken. Nu zoeken
we dringend nog een Groepsleider om een tweede groep op niveau 2 te leiden. Kunt u ons hierbij helpen, mail dan
a.u.b. Gwyneth Green op groups@acip24.com
De ACIP theater groep komt regelmatig bij elkaar met een gevarieerd programma van spel, zang of poëzie in hotel
Vezere Lodge in Le Bugue. Mail Marie-France Meyer op mfgmeyer@gmail.com als u mee wilt doen.
Alle groepen vindt u op onze website (google ´acip24.com´) met details over datum, tijd en contact informatie. De
kalender toont week en maand sessies en de sociale activiteiten. Contact opnemen kan ook met de Groeps
Coördinator, Gwyneth Green, op groups@acip24.com Gwyneth heeft net een zware operatie achter de rug zodat zij
voorlopig niet aanwezig zal zijn bij ACIP sociale evenementen en activiteiten. Maar zij is nog steeds druk bezig op de
achtergrond en is bereikbaar per email en telefoon. We missen haar erg en wensen haar al het beste voor een
spoedig herstel.

SWOP SHOP/RUIL BEURS
Dit is iets nieuws – een idee van Gwyneth Green de Groeps Coördinator. Gwyneth zendt elke maand een lijst met
dingen die leden te koop hebben, die gratis of om te ruilen zijn. Het is genoeg om een email aan Gwyneth te sturen op
groups@acip24.com met een beschrijving van het voorwerp voor de 10de van de maand. Zij zet alles op een lijst die
zij elke maand per email verzendt. U moet zelf degene contacteren waar u belangstelling voor hebt. Laat Gwyneth
a.u.b. weten als u de lijst niet ontvangt. Gwyneth heeft niets te maken met de transactie en commerciële advertenties
zijn niet toegestaan. Veel plezier bij het ruilen via de Ruil Beurs.

LIDMAATSCHAP
Er zijn dit jaar 57 nieuwe leden verwelkomd. Het aantal (271)
en de internationale verdeling (11 nationaliteiten) groeit
gestaag zelfs na vertrek van sommige leden naar andere
windstreken. Wij wensen hen al het beste. In de grafiek kunt
u de internationale verdeling zien en hoe het zich ontwikkeld
heeft.

VERANDERING IN DE MANIER WAAROP WE EMAILEN
We hopen dat u nu weet dat email verzending anders wordt. Omdat dit de belangrijkste manier is voor contact met u,
was het nodig dit te verfijnen, sneller en efficiënter te maken door dit te verdelen over de bestuursleden. De
verandering betekent ook dat wij nu de Franse, Nederlandse en Engelse e-mails gericht kunnen versturen
overeenkomend met de door u verlangde taal. Gebruikelijke massa emails krijgt u nu d.m.v een systeem genaamd
MailChimp. Informatie over de groepen waartoe u behoort komen gewoon direct van uw Groepsleider.
Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat een paar daartoe
gekozen bestuursleden u rechtstreeks kunnen e-mailen.
Bijlagen opent u door op een link in de email te klikken.
Het antwoord op een email gaat direct naar het
betreffende bestuurslid. In de toekomst als u een massa
email ontvangt komt dit van een der volgende adressen:
announcements@acip24.com (Robert Brereton,
Voorzitter)
admin@acip24.com (Jenny West - Secretaris)
membership@acip24.com (Paul Cope, Leden
Secretaris)
groups@acip24.com (Gwyneth Green Grreen
Coordinator)
Heel veel dank aan Alec Robshaw voor het uitstekende werk om deze verandering mogelijk te maken. Zoals met alle
nieuwe systemen kunnen er wat aanloop problemen zijn. Laat het Alec weten als u moeilijkheden heeft met het
nieuwe systeem.

WEBSITE
Na vele uren werk door Alec Robshaw en Leo Drughorn om de
ACIP website te vernieuwen en naar een nieuwe server te
verhuizen is het opnieuw gestart in het Engels, Frans en
Nederlands. Nogmaals veel dank aan iedereen die erbij betrokken
was, en ook aan onze Franse en Nederlandse vertalers. Alec doet
regelmatig een update en dit is uw eerste adres voor informatie
over ACIP, haar doel en activiteiten; voeg dit daarom toe aan uw
´favorieten´ in uw web-browser. Introduceert u ACIP bij nieuwe
mensen, wijs hun op de website acip24.com en heeft u vragen of
opmerkingen, email Alec op acip24.com
Op de site vindt u het email adres van elk bestuurslid en alle
groepsleiders en activiteiten. Voor specifieke informatie, vragen of
opmerkingen, neem contact op met de betreffende persoon.

FINANCIELE ZAKEN
We verkeren nog steeds in een gezonde financiële situatie, door
inkomsten uit de bar, subsidie van het stadhuis en giften van onze
sponsors. Daarom blijft de contributie per lid 25 euro voor het
financiële jaar 2015 – 2016, een laag bedrag voor wat wordt
aangeboden – en voor verbeteringen in Le Bastion.
.

ONZE DOELSTELLINGEN
Het bestuur heeft onlangs nagedacht over het hoofddoel en de erbij
horende acties om dat te bereiken en heeft dat op schrift gesteld. Dit
was een goede test om samen te vatten wat bestuur en volontairs doen en bereiken. Het heeft ons ook geholpen op
een rijtje te zetten wat we wel en niet kunnen doen. Belangrijk is ook dat het aantoont waar extra steun nodig is voor
wat we willen bereiken. U kunt deze samenvatting terugvinden op de ACIP website onder Secretariaat.

ZOALS ALTIJD, UW ONDERSTEUNING DOET ACIP LEVEN!
We kunnen niet alles bereiken wat we aan leden te bieden hebben zonder steun van de Groepsleiders en vrijwilligers
die hun vaardigheden inzetten en tijd besteden aan de vereniging. Veel dank voor uw hulp en we hopen dat u
doorgaat met steun aan de vereniging.
Hoe meer hulp van leden, hoe meer we kunnen doen. We hebben vrijwilligers nodig die:
1
2
3
4

groepsleider willen zijn
meehelpen met ACIP evenement of activiteit
vertalen naar het Frans en het Nederlands
schoonmaken, onderhouden en Le Bastion verbeteren

Inmiddels is er een Support Groep van vrijwilligers gestart onder leiding van Robert Brereton. Denkt u dat u mee kunt
doen met deze groep (ook als u niet altijd kan helpen of niet het hele jaar aanwezig bent), e-mail dan Robert Brereton
op announcements@acip24.com

ONZE SPONSORS
Nogmaals dank aan alle sponsors wiens advertenties te zien zijn in Entre Nous en op de website. Hun constante
steun en geldelijke bijdragen helpen ACIP een succes te zijn. Bij het kiezen van uw leveranciers moet u maar eens
aan hen denken.

DATA VOOR UW AGENDA
7 november
27 november
29 november
17 december
8 januari

-

Bus Trip naar Bordeaux
Social, Le Bastion
Vide Grenier, Les Eyzies
Kerst Diner dansant met thema jaren 60/70, Eugene Le Roy
Nieuw Jaars Social in Le Bastion
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24260 LE BUGUE
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IXINA KEUKENS. Gelegen naast Brico-depot

Veel plezier in het komende ACIP-jaar
Van het ACIP-comité, Oktober 2015
Jenny West
Secretary

