
 

 

Met dank aan Raymond voor het verslag! 

Verslag bestuursvergadering (2) vanop afstand m.b.v.  
videochat           
6 april 2021 om 20u30 
 
Aanwezigen: Dirk Struyf, Tine Deckers, Willy Feyaerts, Herman Piessens, Raymond Claes,  
Karin Bultiauw, Xenia Goessens, Greet Puttemans.     
Verslaggeving: Raymond 
 
1. Verslag vorige vergadering van 9 februari wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
2. Digitale borrel op 24 februari: Het weerzien, ook al was het digitaal werd als leuk erva-

ren. Geslaagd, gezellig, met een drankje. Hopelijk niet meer voor herhaling vatbaar! 
 
3. Digitale partituren door Greet Puttemans ingescand, werden door Greet Verbeek op 

onze site beschikbaar gesteld. Een eerste stap naar het digitale tijdperk.  
 
4. Overlijden Hugo: De foto van onze erevoorzitter krijgt een plaats op onze website. De 

tekst van Amabile op de herdenkingsplechtigheid is ook daar beschikbaar. 
Juliette wordt in de toekomst blijvend uitgenodigd op een aantal activiteiten van  
Amabile. 
Karin haalt de herinneringsprentjes voor de koorleden af bij Juliette en deelt ze uit op de 
eerste live repetitie van ons koor.  

 
5. Webinar over het verenigingsleven in Holsbeek (georganiseerd door CD&V Holsbeek). 

Karin, Dirk en Raymond volgden dit webinar door Joris Piot. We deelden een aantal in-
zichten op de vergadering.  

 
6. Nieuwe opstart: hangt volledig af van de omstandigheden en de stand der vaccinaties.  
 
7. Concert 2022: Concert zal (zeker) doorgaan. Het programma zal rekening houden met de 

lange onderbreking en de beperkte oefentijd. Desgevallend wordt de samenzang nog 
meer uitgebreid. 

 
8. ‘Start to sing’: een nieuwe rage is geboren 

Ieder koorlid denkt mee hoe wij naar aanleiding van de heropstart en het komende con-
cert nieuwe leden kunnen inspireren om aan te sluiten.  
Het meewerken aan een nieuw project ‘Amabile viert 25 jaar’ kan zeker een aantal men-
sen motiveren om mee te doen. Misschien krijgen plaatselijke activiteiten en verenigin-
gen meer aandacht na corona. 
 

9. Varia: 
De gemeente Holsbeek heeft een nieuwe schepen van cultuur: Anja Peeten, we maken 
kennis via mail. 

 
 
Volgende vergadering 8/6/21 om 20u30, vermoedelijk nog steeds online. 
 
 


