
 

 

Met dank aan Greet voor het verslag! 

Verslag bestuursvergadering (4)  
in het vergaderzaaltje van ‘De Schuur’ in Holsbeek           
11 augustus 2021 om 20u30 
 
 
Aanwezigen: Dirk Struyf, Tine Deckers, Willy Feyaerts, Raymond Claes, Herman Piessens, Xenia Goessens, 
 Greet Puttemans 
Verontschuldigd: Karin Bultiauw 
 
Verslaggeving: Greet 
 
De vergadering ging opnieuw door in het vergaderzaaltje van ‘De Schuur’ – Corona proof. 
 

1. Verslag vorige bestuursvergadering van 10 juni wordt goedgekeurd. 
 

2. Eerste repetitie op woensdag 1 september:  Tine geeft aan dat ze het dirigeren niet meer kan 
combineren met haar werk, les geven, opleiding volgen en verbouwingen.  Ze gaat vervanging 
zoeken en zal Koor & Stem contacteren.  Als we nog geen nieuwe dirigent hebben bij de opstart, 
is Herman bereid de repetitie te leiden.  Tine houdt ons op de hoogte. 

 
We repeteren opnieuw in de Koepel van WZC Holsbeek – corona proof, met aanwezigheidslijst, 
gel en afstand bewaren.  Dirk heeft K&S gevraagd welke regels we tegenwoordig moeten volgen. 
Dirk begint met een speech(je), daarna volgen we het programma dat Tine nog zal opstellen. 
Er is een babbelmomentje voorzien tijdens de pauze. 
 
Partituren: Lieve wordt in de bloemetjes gezet voor de lange periode dat ze voor de partituren 
gezorgd heeft.  Dirk vraagt de koorleden of dat er iemand zich geroepen voelt om Lieve op te vol-
gen.  De toekomst zal een mix worden van papieren exemplaren en digitale partituren. 
Vergelijkende studie naar de prijs van het kopiëren: 
- Lagere school: geen optie meer, Mia stopt op 1 jan met werken 
- Cyaan en Co: 0,05€ per kopie 
- Gemeente Holsbeek: 0,05€ per kopie 
 

3. Lidgeld 2021 – 2022:  er wordt geen lidgeld gevraag aan de koorleden, ter compensatie van de 
lange Corona periode dat de activiteiten waren stopgezet. 

 
4. Ledenwerving: Marina haar tekst is goedgekeurd en de definitieve versie is ondertussen klaar en 

wordt gepubliceerd in het volgende infoblad HI Holsbeek. 
 
 

5. BBQ 3 september: start om 19 uur, in de tuin van de St. Mauruszaal te Holsbeek. 
Bij regen kunnen we terecht onder het afdak, mits de temperatuur het toelaat. 
Of we volgens de Coronaregels met onze groep  (38 inschrijvingen) de zaal mogen gebruiken 
wordt nog onderzocht.  Het combo en Juliette komen ook. 
Raymond (gitaar) en Peter (accordeon) zorgen voor een muzikaal intermezzo, i.s.m. Hilde. 
De tekst wordt geprojecteerd.  Dirk brengt zijn laptop mee. 
Het liedje “La Bella Lola” wordt op voorhand naar de koorleden doorgestuurd, met een link naar 
YouTube en bijhorende tekst.  Met een beetje huiswerk van de leden wordt dit een nieuw suc-
cesnummer.  
Voor de praktische organisatie – zie draaiboek 

 
  



 

 

Met dank aan Greet voor het verslag! 

 
6. Varia: 

Aarschot Volkoren:  in september wordt de selectie bekend gemaakt. 
Koorweekend 7-9 oktober 2021 wordt van de agenda gehaald. 
  

 


