
 

 

                                                                                                                                                    

Verslag bestuursvergadering  (7) 
vanop afstand m.b.v. videochat           
13 oktober 2020 
 
Aanwezigen: Dirk Struyf, Tine Deckers, Willy Feyaerts, Xenia Goessens, Herman Piessens, 
Raymond Claes, Greet Puttemans 
 

1. Verslag bestuursvergadering (6) goedgekeurd - verslaggever 13 oktober Greet Putte-

mans 

 

2. Corona proof repeteren – resultaten rondvraag koorleden:  
- iedereen is tevreden dat we terug samenkomen en we zijn tevreden met de veilig-
heidsvoorschriften. 
- er is toch een kleine pauze ingelast, zingen met mondmasker is vermoeiend 
- de opstelling met de mannen in de zijbeuk, geeft problemen: 
 . verstaanbaarheid van dirigent  
 . klavier op altaar – veel te hoog, veroorzaakt rugpijn, 
   daarom gaan we een nieuwe opstelling uitproberen. 
- De koorleden staan zijwaarts in de middenbeuk en Tine zit voor het koor,  
met klavier op statief. 
Dirk, Raymond en Greet komen om 19u30 de stoelen klaarzetten. 
Dirk verwittigt Carine, voor het openen van de kerkdeuren. 

 
3. Contact onderhouden + nieuwe leden:  

We leren een nieuwe canon aan, wat de nieuwe leden de kans geeft om van nul aan 
te leren.  Dit wordt nadien gefilmd en opgestuurd, zodat ook de koorleden, die er 
voor gekozen hebben even niet te komen zingen, toch de kans krijgen dit thuis aan te 
leren. 
Er wordt de leden gevraagd hun top 5 van favoriete liedjes door te sturen naar Greet, 
om zo een top 10 op te stellen, die we tijdens de repetities weer gaan zingen. 
De 2 nieuwe zangers doen het zeer goed – geen speciale afspraken nodig. 

 
4. We blijven de gemeente op de hoogte houden van onze activiteiten. 

Karin vraagt info i.v.m. de zaal naast de bibliotheek.  Indien deze zaal groot genoeg,  
zou dit een alternatief zijn.  We hebben 120m² nodig om veilig te zingen. 

 
5. Koor&Stem documenten:  risicoanalyse en draaiboek: 

Dirk (risicoanalyse) en Karin (draaiboek) maken een voorstel en sturen die door naar 
de bestuursleden, ter vervollediging.  Alles zou binnen 2 weken klaar moeten zijn. 
 

6. Bestuursvergaderingen van het werkjaar 2020-2021: om de 2 maanden, maar we blij-
ven de situatie volgen en sturen bij indien nodig. 
Volgende online vergadering: dinsdag 8 december om 20u30. 
 

7. Concert 2021: nog onzeker, we wachten de verdere evolutie af. 
 



 

 

 
8. Varia: 

 
- Voorstel Xenia:  Kleine workshop in de gemeente met Hans Primusz en slotevent in 
de Lotto Arena in 2022. 
Xenia vraagt Kristien of zij meer details kent. 
 
- Erevoorzitter en zingen (contact met Koor&Stem): omdat zingen zeer heilzaam is, 
stelt Dirk voor om samen met het koor iets te organiseren in het rusthuis waar Hugo 
verblijft.  Willy vraagt Juliette of ze dit goed vindt.   
Raymond en Peter S. werken aan een project, om in het rusthuis muziek te maken en 
samen te zingen in kleine groepjes. 
 

 - Tine wil graag van ‘zelfstandige in bijberoep’ gaan naar ‘vrijwilligersvergoeding’. 
 Het bestuur gaat akkoord, het contract wordt nagekeken. 
  

-  Karin heeft op de Cultuurraad vernomen dat de tarieven van het  Buurthuis ver-
hoogd zijn.  Het gebruik van de tribune en de keuken worden nu apart verrekend. 

    
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

met dank aan Greet P voor het verslag! 


