
 

 

Met dank aan Greet voor het verslag! 

Verslag bestuursvergadering  (1) vanop afstand m.b.v.  
videochat           
9 februari 2021 om 20u00 
 

Aanwezigen: Dirk Struyf, Tine Deckers, Willy Feyaerts, , Herman Piessens, Raymond Claes, Karin 
Bultiauw, Xenia Goessens, Greet Puttemans.     

 
1. Verslag bestuursvergadering (8) 2020 – goedgekeurd  

verslaggever 9 februari (1) 2021 – Greet Puttemans 

 

2. Concert 2021:  
- De zaal ligt vast voor 18-19-20 november 2022 – optie nemen was niet mogelijk, 

contract is getekend. 
- Leden worden verwittigd via het verslag van de vergadering 

 
3. Koor- en dirigenten dag van 30 januari. Raymond en Dirk namen online deel. 

Verslaggeving van de gevolgde werkgroepen. 
- Digitaal communiceren – wij zijn zeer goed bezig, niets nieuw bijgeleerd 
- Gelukkig zijn (niet deelgenomen - technisch probleem tijdens aanloggen) 
- Wat leren we uit de Coronaperiode voor onze verdere koorwerking? Veel manie-

ren om toch samen online te zingen zijn niet praktisch.  Het kwam er eigenlijk op 
neer dat niets een echte repetitie kan vervangen. 
 

4. Voorstel Xenia (zie agenda vorige vergadering) – te laat voor inschrijving 
 

5. Varia: 
- Positieve reacties op de nieuwjaarsbrief en het presentje.  In contact blijven met 

de koorleden is belangrijk en wordt ook geapprecieerd. 
- Er kwamen geen agendapunten van de koorleden. 
- Vernieuwde website – er is geen nieuwe browser nodig.  Greet V. werkt aan de 

lay-out, om alles hipper te maken.  Greet P. heeft de meeste partituren digitaal 
klaar gemaakt.  Dirk vraagt Greet V. op welke manier we deze het best op de 
website kunnen zetten. 

- Gemeente Holsbeek gaf een Corona-subsidie van 200€ – Amabile stuurt een be-
dankingskaartje. 

- Erevoorzitter en zingen – onze plannen liggen voorlopig terug in de kast, wegens 
Corona 

- Linde Stuyven: Karin schrijft het kaartje en Greet P. bezorgt de bloemen, in naam 
van Amabile. 

- E-mails versturen binnen het koor, met de emailadressen zichtbaar voor iedereen 
kan, maar dan moet gevraagd worden of iemand bezwaar heeft. (GDPF) 

- Op woensdag 24 feb 2021 om 20u30 plannen we een virtuele nieuwjaarsreceptie 
met het gans koor – Dirk zoekt uit hoe we dit het best aanpakken.  Iedereen nog 
eens samen terugzien en een glaasje drinken zal deugd doen. 

- We sloten het voorbije jaar af met een positief saldo van meer dan €5000. Willy 
bezorgt aan Dirk het financieel verslag om op de website te laten plaatsen. 

- Volgende online vergadering wordt gepland op dinsdag 6 april 2021, om 20u30. 


