
                                                                                        
                                                                      

Verslag bestuursvergadering  (1)           
19 december 2019 
 
 
Aanwezig: Dirk Struyf, Karin Bultiauw, Raymond Claes, Tine Deckers, Willy Feyaerts, Xenia 
Goessens, Greet Puttemans. 
 
Verontschuldigd: Herman Piessens 
 
Agenda: 
 

1. Welkom en eerste kennismaking… 

2. Goedkeuring vorig verslag 7 november 2019 + verslaggever 19 december (Greet): 

Enkele opmerkingen: 

- Café Chantant: de gemeente is geïnteresseerd om dit op grotere schaal te organi-

seren, maar dit gaan we zeker niet in 2020 doen. 

- Bij de opstart van de nieuwe website hebben we van One-Com een factuur gekre-

gen van 110,30€, wat meer dan het dubbele is van vorige keer.  Greet V. heeft dit 

aangekaart en heeft bekomen dat ze 60,11€ terugstorten – waarvoor dank. 

- De verslagen van de bestuursvergaderingen worden op de website gezet, zodat 

de leden op de hoogte blijven van wat er allemaal besproken wordt.  Per email 

wordt een link naar iedereen doorgestuurd. 

3. Samenstelling van het bestuur (zie ook statuten) 

- Voorzitter: Dirk  
- Ondervoorzitter: niet nodig (statuten aanpassen?) 
- Secretaris: Greet 
- Penningmeester: Willy 
- Dirigent: Tine (raadgever) 
- Vertegenwoordigers sopranen: Greet P. + ? – Greet zal bij de sopranen navragen 

of iemand geïnteresseerd is om bij het bestuur te komen 
- Vertegenwoordigers alten: Xenia en Karin – Karin gaat alten vragen of zij hiermee 

akkoord gaan  
- Vertegenwoordigers tenoren: Herman + ? 
- Vertegenwoordigers bassen: Raymond en Willy 

 
4. Aantal en data volgende bestuursvergaderingen vastleggen: 

- Aantal: +/- 6 per jaar 

- Volgende vastgelegde vergaderingen:  

o do 20 feb 2020 

o do 23 apr 2020 

o do 11 jun 2020 

- Dirk contacteert de gemeente om het zaaltje vast te leggen. 

 



5. Financiën:  

- Willy toont kasverslag: momenteel is er 6240,68€ in kas 

- Tine gaat een jaarlijkse factuur opmaken, op het einde van het werkjaar (sept-

juni). 

- De kasverslagen worden ook op de website gezet. 

 

6. Geplande activiteiten van dit werkjaar: 

- Pleinkerstmis of Engaged: niet meer 

- Nieuwjaarsreceptie: 8 januari 

o Half uurtje zingen, daarna receptie 

o Dirk vraagt aan Raoul of dit in het Rusthuis mag doorgaan 

o Willy zorgt voor drank en hapjes 

o Raymond zal de koorleden inlichten over de verhoging van het lidgeld van 

20€ naar 50€  

Randbemerking: We hebben nog steeds 4 sleutels in ons bezit van de ref-

ter van de school in Holsbeek– Mia wordt gevraagd om de nieuwe direc-

teur hierover aan te spreken. 

- Koorweekend 21-23 februari: verplaatst naar 9-11 oktober 2020 

o St. Mauruszaal boeken – Dirk 

o Raymond vraag de muzikanten voor zondag voormiddag 

o Misschien een klein optreden in het Rusthuis, rond 15uur 

- Koordag 11 maart: wordt geschrapt uit de agenda 

- Concert 21-22 nov 2020 (i.p.v. 21-22 maart) met generale repetitie op 20 nov. 

o Raymond verwittigt de muzikanten en de klankman Ludo Vleugels 

o Dirk regelt de zaal in het Buurthuis en het podium bij de gemeente 

- Kooruitstap : 

o Voorkeur gaat naar het voorjaar 

o De werkgroep wordt aangesproken 

- Leuven beKOORt: op zondag 20 sept 2020 (zelfde formule als Aarschot Volkoren) 

o 35 koren krijgen de kans om 2x ½ uur op te treden voor publiek  

o Afsluiter met alle koren, met een gezamenlijk nummer 

o Festivalcentrum is het Damiaanplein, met 18 zang locaties  

o Deadline voor de inschrijving – zondag 29 feb. 2020 

o Waarborg 100€ 

Het bestuur wenst Amabile hiervoor in te schrijven. Volgende repetitie  (8      

januari 2020) wordt dit aan de koorleden voorgesteld, bij voldoende belang-

stelling schrijven we ons in. 

- 3 mei 2020 Zingen in UZ Leuven: ligt vast 

- Poëzie in de Pastorie: het bestuur beslist om hier niet meer aan mee te doen 

- Zingen in de gevangenis van Leuven – niet 

- Eind BBQ: woensdag 24 juni – Dirk boekt de St. Mauruszaal 

 

 



7. Nummering van de partituren:  

We gaan verder met de H nummers, i.p.v. een nieuwe reeks te beginnen met 

“T”(Tine). De letter H valt eveneens weg. 

 

 

8. Overzicht werkgroepen:  

Welke groepen bestaan er, welke hebben nood aan een nieuwe impuls? 
- CONCERT 20-21 nov 2020: opstarten begin 2020 

- KOORUITSTAP VOORJAAR 2020: Hilde VG – Kristien DZ + ??? leden vragen 

- KOORWEEKEND 9-11 okt. 2020: Willy + ??? 

- WEBSITE: Greet V. – als er teksten komen, worden Marina en Linde geconsul-

teerd. 

- PUBLICITEIT: Lieve Jacobs zorgt dat de activiteiten van het koor in Holsbeek Info 

komen, ook op de elektronische infoborden van Holsbeek Dorp en Nieuwrode 

- SUBSIDIES: werkingssubsidies aanvragen bij de gemeente, via Sandra Boon (for-

mulier) – Dirk 

Er worden punten gegeven aan de hand van de activiteiten die er plaats vinden. 

Zetelen in de Cultuurraad (2x per jaar) is ook gewenst. 

- FIETSTOCHTEN EN WANDELINGEN: Lieve P. – Danny – Raymond? 

- Wenskaartjes en aandacht voor familienieuws: blijft in handen van Karin 

Karin stelt wel voor om een “Amabile kaartje” te ontwerpen i.p.v. steeds op zoek 

te moeten gaan naar nieuwe kaartjes. 

 

9. Werkgroep concert 2020 opstarten  

Wie wil deel uitmaken: muziek, techniek, logistiek 
- data vergaderen vastleggen  
- lokaal vergaderen vastleggen  
- aantal zangers checken … 

 
10. Varia: 

- Stock hemdsbloezen Amabile (XXL, XL…???) 

Tine wil graag haar donkerblauwe hemdsbloes ruilen voor een lichtblauw exem-

plaar – natuurlijk is dit geen probleem 

- Aankoop beamer : 

Om te vermijden dat we nog eens problemen zouden krijgen zoals bij de Café 

Chantant, willen we een 2e-handsbeamer aankopen.  De beamer die we gehuurd 

hadden, viel alle 10 minuten uit en we kregen dit niet gefixed.  Een eigen beamer 

zouden we dan ook op andere gelegenheden kunnen gebruiken. 

Dirk gaat informeren bij zijn vroegere school. 

- Digitale partituren: we kunnen de digitale bestanden van Tine op de website zet-

ten – delen met de leden die een IPad willen gebruiken 

- Initiatief Koor&Stem op 2 februari in Heverlee (2 personen per koor) – niet be-

sproken 



- World Choir Games 2020 – van 5 tot 15 juli 2020 heeft plaats in Antwerpen en 

Gent: koorleden informeren zodat geïnteresseerden samen kunnen gaan luiste-

ren. 

- Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie CD&V: Dirk en Karin gaan er samen naar toe. 

- Evaluatie nieuwe koorleden na 3 maanden: er is besloten geen individueel evalu-

atiegesprek met de nieuwe leden te voeren, tenzij er zich een probleem voor 

doet.  Van de andere kant is het ook weer goed om de nieuwe leden aan te moe-

digen dat ze goed bezig zijn. 

- Het nieuwe werkjaar wordt opgestart op woensdag 26 augustus 2020. 

- Lieve Jacobs: krijgt op de nieuwjaarsreceptie een ruiker bloemen voor haar jaren-

lange inzet als bestuurslid – Karin koopt de bloemen. 

 

 

 

Met dank voor het verslag aan Greet P! 


