
 

 

                                                                                                                                                        

Verslag bestuursvergadering  (3) 
vanop afstand mbv videochat           
23 april 2020 
 
Aanwezig vanop afstand: Raymond Claes, Greet Puttemans, Tine Deckers, Karin Bultiauw, 
Willy Feyaerts, Xenia Goessens, Herman Piessens, Dirk Struyf  
 
Agenda: 
 

1. Verslag 20 februari 2020 werd goedgekeurd -  verslaggever 23 april: Greet. 

 

2. Financiën:  

• Contract Tine: werd goedgekeurd door Tine en wordt in orde gebracht zo gauw 

de werkzaamheden weer op gang komen. 

• Aankoop pupiters door Willy: 5 pupiters, waarvan er al 2 doorverkocht werden. 

Ook 2 hemden werden verkocht. 

• De gemeente Holsbeek heeft de 500€, die bestemd was voor het podium, terug-

betaald.  Willy heeft dit teruggestort.  Dirk neemt contact op met de technische 

dienst van de gemeente. 

 

 

3. Volgende activiteiten: 

• Kooruitstap op 6 juni 2020: voorlopig geen activiteiten plannen in juni, misschien 

later tijdens ’t verlof van juli/augustus. 

• Eind BBQ woensdag 24 juni: gaat niet door.  Dirk annuleert de zaal. 

• Koorweekend 9-10-11 oktober 2020: wordt verplaatst naar 8-9-10 oktober 2021. 

Dit gaat mogelijk door in de St. Mauruszaal te Holsbeek.  Er wordt ook gekeken 
naar ’t Kasteeltje in Wijgmaal (minimum voor 30 personen - zelfkook formule 33€ 
pp, volpension 42€ pp met 1 overnachting).  
https://www.verblijfsaccommodatie.be/ 

• Concert 21-22 nov 2020: wordt verplaatst naar 20-21 november 2021, met de ge-

nerale repetitie op 19 nov 2021.  Raymond bespreekt de zaal, de klankman en de 

muzikanten. 

 

4. Varia  

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

We werden niet geselecteerd om mee op te treden. Misschien kunnen we met 

het koor gaan luisteren naar de verschillende optredens. 

• 3 mei 2020 zingen in UZ Leuven: zal niet doorgaan omwille van de Coronacrisis. 

Karin stuurt email naar GHB. 

• Dank aan Karin voor het ontwerp van ‘Amabile’-kaartjes.  De onkosten worden 

door Willy nog aan Karin betaald. 

https://www.verblijfsaccommodatie.be/


 

 

• Het beloofde etentje met de muzikanten moet opnieuw gepland worden, hier-

voor zal een nieuwe datum moeten gezocht worden. Raymond neemt dit op zich. 

• Sleutels refter De Zilverlinde: wie heeft er nog een sleutel? 

• De koorleden worden geïnformeerd over de gewijzigde plannen, ook nog eens de 

datum vermelden van het St. Ceciliafeest: 24 oktober 2020. 

• Dirk gaat in naam van het bestuur ook een email sturen naar de koorleden om ze 

een hart onder de riem te steken en hen te vertellen dat de repetities in septem-

ber worden hervat. 

• Tine gaat de koorleden af en toe wat huiswerk geven, om ons weer aan ’t zingen 

te krijgen. 

• Het groot digitaal partiturenbestand van Tine is uitgesplitst per liedje en kan ook 

op de website gezet worden.  

 

 

Volgende online vergadering wordt in juni gehouden – 11 juni staat normaal in ieders 

agenda.  

 

Met dank aan Greet voor het verslag! 


