
 

 

Met dank aan Raymond voor het verslag! 

Verslag bestuursvergadering (3)  
in het vergaderzaaltje van ‘De Schuur’ in Holsbeek           
10 juni 2021 om 20u30 
 
 
Aanwezigen: Dirk Struyf, Tine Deckers, Willy Feyaerts, Raymond Claes, Karin Bultiauw. 
Verontschuldigd: Herman Piessens, Greet Puttemans en Xenia Goessens 
Verslaggeving: Raymond 
 
De vergadering ging -voor de eerste maal in maanden- opnieuw door in het vergaderzaaltje van ‘De 
Schuur’. We volgden nog steeds de coronamaatregelen op, maar alles verliep vlotjes. 
 

1. Verslag vorige bestuursvergadering van 6 april wordt goedgekeurd. 
 

2. Partituren:  Lieve Jacobs geeft de fakkel door aan een nieuwe beheerder. De toekomst zal een 
mix worden van papieren exemplaren en digitale partituren.  
Willy informeert naar de prijs om via de lagere school kopies te maken. Karin vraagt na bij Cyaan 
en Co. Dirk informeert bij de gemeente Holsbeek. Een vergelijkende studie zal uitmaken waar de 
kopies zullen gemaakt worden. Er wordt een nieuwe verantwoordelijke voor de partituren ge-
zocht. 
 

3. De teksten over Hugo op onze site en de facebookpagina werden veel gelezen.  
Op facebook hadden we wel 340 bereikte mensen.  
Met het bestuur werd afgesproken dat we Juliette op alle volgende manifestaties van Amabile 
telkens zullen uitnodigen.  

  
4. Anja Peeten volgt Herman Theys op als nieuwe schepen van Cultuur. We zonden haar een mail-

tje met gelukwensen. 
 
5. Nieuwe start wordt vastgelegd op woensdag 1/9/2021. Wij stellen als doel om via eenvoudige 

liedjes snel weer een goed gevoel en goesting te krijgen. ‘De Koepel’ mag opnieuw als repetitie-
ruimte gebruikt worden. 

  
6. Aantrekken van nieuwe leden: er wordt voorgesteld om via HI het blaadje van Holsbeek onze op-

start aan te kondigen en nieuwe leden te werven. De site van Koor&Stem en UIT in Vlaanderen 
kunnen ook aangewend worden. Dirk vraagt aan Marina en eventueel Linde om hiervoor een 
tekst op te stellen. 
Carmen Biddeloo uit Kortrijk-Dutsel heeft zich spontaan aangeboden. Vanaf september zingt ze 
mee tijdens een proefperiode van 3 maanden.  
 

7. Voorstel Hilde om reeds voor 1/9/2021 met het koor een activiteit te doen wordt gunstig ont-
haald. Woensdag 11/8/2021 wordt de voorgestelde datum om een BBQ te doen in de parochie-
zaal. Raymond nodigt het combo uit. Juliette krijgt eveneens een uitnodiging. 

  
8. Aarschot Volkoren vindt volgend jaar plaats op 8 mei (13u tot 18u). Van zodra het mogelijk is, 

schrijft Amabile zich in voor deze manifestatie.  
  

9. Gelukkig zijn. Is een project van Koor&Stem, er zijn nog te weinig gegevens om hierop in te gaan. 
We wachten af. 

  
10. Digitaal platform van de gemeente Holsbeek. Amabile werd geregistreerd.  

 


