
 

 

Met dank aan Karin voor het verslag! 

                                                                                                                                           

Verslag bestuursvergadering  (8) vanop afstand m.b.v. video-
chat     
08 december 2020 
 
Aanwezigen: Dirk Struyf, Tine Deckers, Willy Feyaerts, , Herman Piessens, Raymond Claes, Karin Bulti-
auw,Greet Puttemans.     
Verontschuldigd: Xenia Goessens 
 

1. Verslag bestuursvergadering (7) goedgekeurd - verslaggever 13 oktober Karin Bultiauw 

 

2. Top 10 van Amabile: Het doel van het samenstellen van deze lijst was om het muzikaal ple-
zier in coronatijd te verhogen. Ongeveer de helft van de koorleden heeft gestemd; wat een 
beetje jammer is. We behouden de lijst tot wanneer we terug kunnen repeteren. Hiervan 
kunnen eventueel liederen opgenomen worden in het repertoire voor een volgend concert. 

 
3. Risicoanalyse en draaiboek zijn klaar voor eventuele controle tijdens repetities. Dirk koopt 

nog handschoenen voor E.H.B.O. 
 

4. Online repeteren zal heel moeilijk zijn. Tine geeft aan dat het heel inspannend is en er toch 
vertraging op zit. Via Koor & Stem zijn er allerlei initiatieven maar het blijkt technisch toch 
ingewikkeld. 
Tine zoekt wat stemoefeningen (‘vocal warm-up exercises’), die iedereen individueel thuis 
kan oefenen. Verspreiding via mail en links op Internet. 
 

5. Jubileumconcert: Gezien de situatie van het virus is het op dit moment moeilijk om knopen 
door te hakken. We vermoeden dat er misschien in maart/april 2021 opnieuw zal kunnen ge-
repeteerd worden. Om dan in het najaar een concert te houden ziet niemand zitten. Dirk 
neemt stappen om het Buurthuis te verwittigen en om een optie te nemen op de data van 19 
en 20 november 2022. 
 

6. Varia 
- Het bestuur gaat akkoord om 200,-€ te storten uit de kas van Amabile als steun voor de 

Egelantier. Wij zijn Bart dankbaar voor alle inspanningen die hij reeds voor Amabile gele-
verd heeft en willen zo o.a.de voorziening van zijn zoontje steunen. Herman speelt het 
rekeningnummer aan Willy door. Dirk brengt de koorleden hiervan op de hoogte. Het 
etentje met het Combo blijft nog in de koelkast. 

- Zingen bij onze Erevoorzitter Hugo blijkt nu onmogelijk daar we als buitenstaanders niet 
in het woonzorgcentrum binnen mogen. Er wordt geen risico genomen. 

- Raymond en Peter zijn volop, met veel voldoening, aan het zingen en musiceren in het 
rusthuis Sint Margaretha. Er zijn grootse plannen om het einde van corona met een muzi-
kale BBQ te vieren. 

- Het voorstel van Greet V. om een nieuwe website te maken wordt unaniem aangeno-
men. Op die manier kan bv. het virtueel cafétje van Raymond er gemakkelijker op ge-
plaatst worden. 

- Voorstel Xenia wordt verschoven naar een volgende bestuursvergadering. 
-      Volgende online vergadering 09 februari 2021 om 20.00u 


