
 

 

                                                                                                                                                        

Verslag bestuursvergadering  (4) 
vanop afstand mbv videochat           
17 juni 2020 
 
Aanwezig vanop afstand: Raymond Claes, Greet Puttemans, Tine Deckers, Karin Bultiauw, 
Willy Feyaerts, Xenia Goessens, Herman Piessens, Dirk Struyf  
 
Agenda: 
 

1. Verslag 23 april 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en is binnenkort be-

schikbaar op onze website via ‘Bestuursinfo’.   

verslaggever 17 juni: Raymond. 

 

2. Heropstart repetities 
Zingen blijft een risicoactiviteit zeker voor ons koor waar de gemiddelde leeftijd hoog 
is.  
Verschillende voorstellen worden aangebracht.  
Het voorstel om in de kerk te repeteren voldoet aan de meeste veiligheidsvoorwaar-
den. Er is voldoende plaats en door de akoestiek kan iedereen toch iedereen horen. 
Verwarming is vooralsnog geen probleem. Eventueel zal een toezichthouder worden 
aangeduid die zal toezien op de toepassing van de veiligheidsvoorschriften. 
Dirk contacteert Pastoor Penne. Karin bezorgt hem het mailadres.  
 
De pastoor werd ondertussen gecontacteerd, deze wil dit toelaten, maar hij moet nog 
de goedkeuring van de kerkraad vragen. 
Voordeel van het kerkgebouw: deze staat al in ‘Corona-opstelling’ 
Vanaf 1 juli zijn koorrepetities onder strikte voorwaarden officieel weer toegelaten. 
https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/zingen-doen-we-binnenkort-samen-update-6 

 
Een proefrepetitie zal doorgaan op 12 augustus. Bij voorkeur is dit in de kerk. Als dit 
niet lukt is de overdekte hangar in de tuin van het parochiecentrum een alternatieve 
oplossing. 

 
De officiële startdatum van de repetities voor het werkjaar 2020-2021 wordt later 
meegedeeld.  

 
3. Volgende activiteiten 

• Voor de fietstochten tijdens de vakantiemaanden werden de voor- en nadelen af-
gewogen. Er is geen eindbesluit geformuleerd. Het bestuur organiseert geen  
activiteiten. Persoonlijke initiatieven nemen mag, maar met respect voor de co-
ronamaatregelen. 

• Koorweekend 8-9-10 oktober 2021 zal doorgaan in de Sint-Mauruszaal in  Hols-

beek.   

 

 

https://www.koorenstem.be/nl/nieuws/zingen-doen-we-binnenkort-samen-update-6


 

 

4. Varia 

• Zingen in het UZ: 
Er wordt beslist om dit volgend werkjaar niet te doen, om ons volledig op het 
concert te kunnen focussen. Mogelijk opnieuw in mei 2022. 
Dirk brengt de pastor van UZ op de hoogte. 

• Digitale partituren:  
Greet P en Tine zijn volop bezig met PDF-bestanden te creëren van heel het re-
pertoire van Amabile. 
Enkele van deze bestanden worden (op proef) beschikbaar gesteld op onze web-
site, in de liedjeslijst. Tine beschikt over een app waarmee je op je tablet in deze 
digitale partituren notities kan nemen.  
App voor een i-Pad:   Forscore  
App voor een Androïd-toestel:  MobileSheets Trial Music Reader (gratis) 

MobileSheetsPro (€14.99) 
Hiermee kunnen geïnteresseerde koorleden experimenteren en mogelijk voor het 
eerst aan de slag op een repetitie. Meer tekst en uitleg op een échte repetitie… 

 

Volgende online vergadering wordt voor 12 augustus gehouden – er moet nog een 

datum afgesproken worden. Voorstel woensdag 29 juli om 20u00, online. 

Agenda:  

1. Praktische organisatie van de testrepetitie 

2. Opstart van het nieuwe werkjaar: wanneer, waar e.d. 

 

Met dank aan Raymond voor het verslag! 


