
 

 

Met dank aan Raymond voor het verslag! 

Verslag bestuursvergadering (5)  
in het vergaderzaaltje van ‘De Schuur’ in Holsbeek           
28 oktober 2021 om 20u30 
 
 
Aanwezigen:  Dirk Struyf, Willy Feyaerts, Raymond Claes, Karin Bultiauw,  
  Greet Puttemans, Patricia Janssen. 
Verontschuldigd: Xenia Goessens, Herman Piessens 
Verslaggeving: Raymond 
 
 
1 Verslag vorige vergadering:  
Er worden enkele punten in herinnering gebracht en het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2 Verloop BBQ.  
Deze is vlot verlopen, een mooi  welkom voor de nieuwe leden.  
Geslaagde animatie van Peter en Raymond.  
De kostprijs voor de koorkas was 7 .. € een uitgave die toch aan de hoge kant ligt en niet kan herhaald 
worden bij onzekerheid van inkomsten door Corona.  
 
3. Nieuwe leden.  
De wervingsactie via HI is succesvol gebleken. Dirk heeft reeds een bedanking gestuurd naar Sandra Boon.  
Niet iedereen die gestart is  bleef komen. Dat is ook normaal. Er wordt aandacht gevraagd om de nieuwe 
leden goed te omringen en voldoende aandacht te geven. Dat kan voor en na de repetitie, tijdens de 
pauze en in de schuur.  
Zoals aan de meeste nieuwe leden gemeld is, zal er na +/- 3 m een evaluatie plaats vinden.  
Dirk maakt hiervoor een lijst op.  
 
4. Evaluatie samenwerking met Patricia onze nieuwe dirigente.  
Het is voor iedereen wennen aan een nieuwe dirigente.  
Iedereen is het er over eens dat de kwaliteit van onze samenzang onder haar leiding groeit.  
Mede dank zij de door haar gemaakte opnames op onze site, is iedereen in staat om met een beperkte 
inspanning al wat aan zelfstudie te doen en het zichzelf en de groep gemakkelijker te maken tijdens de 
repetities.  
Ook al heeft ieder koorlid al eens de opwelling om iets tegen de buur te zeggen, dit moet even in de frigo 
tot tijdens de pauze. Patricia kreeg van het bestuur de opdracht om hierin streng en kort te zijn. Zij zal 
daar mee rekening houden.  
Er werd ook gevraagd om de swung die sommigen missen wat aan te wakkeren.  
Er is ook gevraagd om de repetitie voor de pauze intensief te richten op het aanleren en verdiepen van 
liederen. Na de pauze wordt het meer herhalen van gekende liederen en ligt de nadruk ook op het plezier 
van het samen zingen. 
Facturatie van Patricia zal maandelijks gebeuren, met.  
 
5.  Aarschot Volkoren 7 mei 2021 
Patricia is die dag beschikbaar indien wij als koor geselecteerd worden.  
Het is een tussentijds evenement in de aanloop naar ons concert, Bart wordt gevraagd om ons met piano 
te begeleiden. 
Dirk schrijft het koor in.  
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6. Jubileumconcert.   19+20 november 2021 
Duur van het concert: 2 u 
Pauze 15 miniuten 
Samenzang 2x10 minuten. 
Zingen met partituur.  
Begeleiding door combo. 
 
Wij kiezen het beste uit 25 jaar Amabile.  
Een goede referentiebasis is de top 10 die tijdens de corona werd opgesteld. Enkele bestuursleden zullen 
samen met de dirigente op zeer korte termijn de keuzes van de liederen maken, we komen hiervoor sa-
men op 9 november om 20u00. Aan Herman wordt expliciet gevraagd om mee te werken aan dit concert.  
  
Onze top 10 van de meest favoriete liedjes is bekend: 
 

  
 
7. Partituren 
Greet V. neemt van Lieve J. het beheer van de partituren over.  
Patricia wil de kopies maken aan de kostprijs van het papier. 
Willy bezorgt haar het nodige papier.   
Patricia licht toe dat het gebruik van ‘Musescore’ voor veel koorleden interessant kan zijn.  
https://musescore.org/nl 
Dit programma is gratis te downloaden.  
Andere mogelijke ondersteuningen met mp3 files per stemgroep zijn mogelijk.  
 
8. Varia 
- Sint-Ceciliafeest wordt uitgesteld omwille van corona 
- 5 januari is het Nieuwjaarsreceptie 
- Data bestuursvergaderingen zijn: 21/12, 3/2, 31/3, 19/5 
- Cultuurraad van Holsbeek: Karin vertegenwoordigt Amabile op de vergaderingen (2 per jaar). 
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