
1 

 

                                                                                        
                                                                      

Verslag bestuursvergadering  (2)           
20 februari 2020 
 
 
Aanwezig: Dirk Struyf,  Raymond Claes, Willy Feyaerts, Xenia Goessens, Greet Puttemans, Ka-
rin Bultiauw(verslag) 
 
Verontschuldigd: Tine Deckers  
 
Agenda: 
 

1. Verslag van 19 dec. 2019 wordt goedgekeurd en op de website geplaatst. Willy stuurt 

de kasverslagen naar Greet V. door. 

Samenstelling van het bestuur: er is geen extra sopraan gevonden. Er is een even-

wicht: 4 dames en 4 heren. 

2. Financiën:  

• Alle lidgelden zijn betaald. 

• De kas van Amabile betaalt de onkosten voor de bijeenkomst van Koor en Stem 2 

februari ( Tine en Dirk). 

• Contract Tine wordt door haar ziekte nog niet ondertekend. Iedereen is heel te-

vreden over haar aanpak en enthousiasme. Luc M. stuurde hierover een uiterst 

positieve mail. Voor haar deelname aan nevenactiviteiten beslist zij zelf. Er is to-

taal geen verplichting. 

 

3. Evaluatie voorbije activiteiten 

- Koorbrunch: organisatie Koor&Stem: ( Tine en Dirk): goede kennismaking ( o.a. 

met Kathleen De Vos, secretaris), info over subsidiëringsregeling ( impulssubsi-

die): nieuwe regeling voor 2020-2021 – projectmatig werken. Voornaamste doel 

is” samenwerken”, bv. met andere koren, orkest, kunstdisciplines, sociaal engage-

ment… Er zou een dossier van  13 blz. moeten ingevuld worden, 3 maand op 

voorhand. De uitbreiding van het educatief aanbod is nog onduidelijk. De visie 

van het bestuur is, om dit om de 2 jaar te bekijken en houdt de boot nog even af. 

De  info over sociale media was nogal commercieel gericht en minder interessant. 

- Nieuwjaarsreceptie Amabile: 8 januari 2020. Heel geslaagd, ook het half uurtje zin-

gen. Hartelijk dank aan Willy en helpers voor de catering. 

- Receptie CD&V Holsbeek ( Karin en Dirk): goede kennismaking met burgemeester, 

schepenen uit Holsbeek. We hebben ons als vereniging uit Holsbeek laten zien. 

- Nieuwe leden: het probleem van de selectie heeft zichzelf opgelost: Arlette, 

Magda en Peter zijn de ‘blijvers’. Titte, Greet en Dirk hebben zelf beslist om niet 

verder te komen repeteren. Amabile telt op deze manier 35 leden. 

- Stemrepetities worden behouden. Herman geeft aan dat dit voor het aanleren van 

nieuwe liederen zeer interessant is en er minder stemrepetities nodig zullen zijn 

naarmate de liederen beter gekend zijn. 
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4. Werkgroepen (lijsten ingevuld op repetitie van 29 januari) 

Er wordt een eindverantwoordelijke per activiteit gezocht 

- Koorweekend 9-10-11 oktober 2020 

o Hebben zich opgegeven: Willy, Greet P., Karin, Mieke, Willy, Danny, Chris-

tine VDZ, Marleen, Luc P. Willy is eindverantwoordelijke 

o Plaats: St. Mauruszaal geboekt door Dirk  

o Raymond heeft de muzikanten voor zondagvoormiddag gevraagd. 

- Concert 21-22 nov 2020 met generale repetitie op 20 nov. 

o Dirk geeft zich op als eindverantwoordelijke 

o Deelgroepen zijn noodzakelijk: 

- sponsoring 

- catering 

- decor 

- muzikanten 

- repertorium: Tine en Herman 

- logistiek en techniek 

Dirk laat de invullijst opnieuw circuleren om te vragen wie in welke deel-

groep wil meewerken. 

o Raymond contacteerde de muzikanten en de klankman Ludo Vleugels, die 

hun medewerking hebben toegezegd. 

o Dirk reserveerde het Buurthuis en het podium (aantal podiumelementen 

40 nodig?) bij de gemeente 

o Tine  zal het thema en haar visie op het concert spoedig voorstellen 

-      Kooruitstap op 6 juni 2020 

o Hebben zich opgegeven: Hilde VG, Kristin, Xenia, Jan, Lieve P. Hilde wordt 

gevraagd als eindverantwoordelijke. 

 

5. Komende activiteiten 

- Koorweekend 9-10-11 oktober 2020 in Sint Mauruszaal Holsbeek.  

Het koorweekend staat dit jaar volop in het teken van de voorbereiding van het 

concert. De aanwezigheid van Tine is er strikt noodzakelijk. De combinatie met 

haar werk en gezin is niet evident. Daarom werd door het bestuur ervoor gekozen 

om dit jaar niet op verplaatsing te gaan, maar in Holsbeek te blijven, Sint-Maurus-

zaal. ( 3 blokken: vrijdag 20u-22u, zaterdag 10u-16u, zondag 10u-12u) 

Het bestuur stelt wel voor een avondactiviteit te plannen ev. zaterdagavond, voor 

diegenen die graag blijven. De werkgroep wordt hierover aangesproken en werkt 

dit verder uit.  
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Op zondagnamiddag kunnen we mogelijk een optreden in De Koepel ( Sint Marga-

retha) verzorgen, als dank voor het gebruik van dit repetitielokaal. Raoul wordt 

hierover bevraagd. Herman vraagt of onze pianist Bart aanwezig kan zijn.  

Het blijft de bedoeling van een koorweekend om de teamspirit te bevorderen, en 

moet niet altijd gekoppeld worden aan een concert. Het koorweekend voor vol-

gend jaar 2021 zal er opnieuw anders uitzien dan dit jaar. 

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

Amabile werd hiervoor ingeschreven, ten laatste op 15 maart weten we of we 

‘geselecteerd’ werden. 

- 3 mei 2020 Zingen in UZ Leuven: ligt vast. Dirk vraagt binnenkort wie meegaat. 

Herman heeft liederen doorgegeven aan Tine die het repertorium zal samenstel-

len. Christine VDZ opnieuw vragen om na de viering samen te gaan eten in het 

Jachthuis. 

- Eind BBQ: woensdag 24 juni – St. Mauruszaal werd geboekt 

 

6. Werkpunten die vorige vergadering nog niet volledig werden afgewerkt: 

- PUBLICITEIT: Lieve Jacobs wordt gevraagd om  de activiteiten van het koor in 

Holsbeek Info te plaatsen , ook op de elektronische infoborden van Holsbeek 

Dorp en Nieuwrode 

- UIT in Vlaanderen? Lieve J. vragen 

- SUBSIDIES: werkingssubsidies aanvragen bij de gemeente. Dirk spreekt Sandra 

Boon aan. (formulier)  

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

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

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

Karin zal een ontwerp voorstellen met het Amabile logo. 

 
7. Varia: 

- Sleutels refter  De Zilverlinde. Karin zal haar sleutel en die van Willy teruggeven. 

Herman houdt zijn kopie nog bij. 

• Stock hemdsbloezen Amabile (XXL, XL…???) Dirk brengt de doos mee zodat de 

nieuwe leden een bloes/hemd kunnen passen.  

Stock hemdsbloezen Amabile   

       

 Man K529 Vrouw K530   

maat 
donker-
blauw  

licht-
blauw donkerblauw 

licht-
blauw   

XXL   3       

XL 2 3 5 7   

L 2 2   4   

M   1   1   
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S          totaal 

totaal 4 9 5 12  30 

 

- Aankoop beamer : Dirk contacteert nog eens zijn collega van Don Bosco Haacht 

voor advies. 

- Willy heeft nog 2 pupiters te koop. Arlette heeft reeds een besteld. 

- Digitale partituren:  op lange termijn kunnen de digitale bestanden van Tine op 

de website gezet worden – delen met de leden die een IPad willen gebruiken. 

Greet P. biedt Tine hiervoor hulp aan. Een inventaris maken van oude nummers ( 

zie Bart Van den Bosch vroeger) zal niet eenvoudig zijn. Xenia laat weten dat dit 

bestand niet meer beschikbaar is. (André) 

- Het beloofde etentje met de muzikanten moet nog gepland worden. Raymond 

neemt dit op zich. 

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

Gent. Dirk zal op een repetitie koorleden informeren zodat geïnteresseerden sa-

men kunnen gaan luisteren of zich als vrijwilliger opgeven. 

 

Met dank aan Karin voor het verslag! 

 


