
1 

 

 
 

met dank aan Karin voor het verslag 

 

 
 
Verslag bestuursvergadering (6)  
online 28 december 2021 om 20u30 
 
 
Aanwezigen: Dirk Struyf, , Raymond Claes, Xenia Goessens, Patricia Janssen, Herman Piessens, 
Karin Bultiauw 
Verontschuldigd: Greet Puttemans, Willy Feyaerts 
Verslaggeving: Karin 
 
 
1. Verslag vorige vergadering:  
Foutje in vorig verslag: totale kost van BBQ geen 7€ maar 792.10€ 
 
2. Online repetities: nabeschouwingen.  
De  maatregelen van de overheid blijven onduidelijk! 
 
- Na de eerste online repetitie gaf de poll, opgesteld door Patricia, positieve reacties aan. Het 
aantal deelnemers zakt echter zienderogen.  Oorzaken zijn niet duidelijk: technische problemen 
met inloggen, verlegen om thuis te zingen, tijdstip….??? 
Een aantal mensen vinden het wel interessant, anderen hebben meer aan de Youtube filmpjes. 
Er werd naar oplossingen gezocht zoals een time- out tot eind januari, buiten repeteren, elke re-
petitie als concert beschouwen ( SABAM!?)….. 
- De online repetities zijn zwaar voor Patricia ( belasting eigen stem, zware werkdag, veel energie 
erin gestopt…) 
- We moeten proberen de koorleden vast te houden, het gevoel geven dat ze lid zijn van een 
koor, motiveren om te blijven zingen. 
 
3.Kerst- en nieuwjaarwensen voor de koorleden 
Dirk stelt een elektronische wenskaart op met de aankondiging van een receptie. We proberen  
de koorleden verlangend te laten uitkijken naar een datum die we nog niet kunnen vastleggen.  
= ( verrassing). 
 
4.Wat met de nieuwe maatregelen? Hoe gaan we verder? 
VOORSTEL voor de woensdagen van januari 2022:  
- koorleden motiveren om 1 à 2 liederen zelfstandig te oefenen waarbij Patricia  instructie-vi-
deo’s aanmaakt ( zullen op de website staan). Ze zal ook aandachtspunten meegeven bij de 
youtube filmpjes. Zij stelt ook voor om op verzoekjes (delen van een lied bv.) van  koorleden in te 
spelen. Elk koorlid kan dan een dag en tijdstip kiezen om zelfstandig te oefenen. 
- indien we in februari toch life kunnen repeteren dan zou Patricia aandachtspunten doorsturen 
om online te repeteren zodat men ze de week erop samen kan zingen. 
 
5.Website 
- De ledenlijst is niet meer up to date en zal voortaan niet meer op de website gepubliceerd wor-
den. De ledenlijst zal als interne communicatie via mail verspreid worden zoals vroeger( enkel 
naar koorleden). Dirk vraagt Greet P. om dit te actualiseren. 
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Patricia stelt een tekstje op met info over zichzelf als dirigente om op de website te plaatsen (  
Greet V.) 
- Bij de life heropstart zou de proefperiode van 3 maanden voor de nieuwe koorleden opnieuw 
beginnen lopen. 
 
6.Concert november 2022: 
- Er is bezorgdheid bij de leden over het programma. 
- Patricia voorziet 30 min. voor Aarschot Volkoren. Dit zou een vertrekpunt zijn om uit te breiden 
naar het concert in het najaar 2022. Dit is ruim, maar biedt de mogelijkheid om wat nog niet 
goed lukt te schrappen. Zij zou een deel oud- en een deel nieuw repertorium voorstellen. 
Begin januari maakt zij een voorstel als perspectief voor de leden. 
 
 
7.Varia:  
Verslag cultuurraad Holsbeek: Karin 
De gemeente Holsbeek ( gemeentebestuur i.s.m. VTB cultuur) plant om een jaarlijks terugkerend 
cultuurweekend te organiseren. 
- Zo zal een poëziewedstrijd worden georganiseerd met als thema “ Klimaat”.  
In 2022 bestaat de vereniging in Holsbeek 10 jaar.  
Men zou ook een cartoonkaravan organiseren. 
- Cultuur in de Pastorie ( ter vervanging van het vroegere Poëzie in de Pastorie)zou georganiseerd 
worden op 10 juli (namiddag tot 19.30u).Hier zouden cultuurverenigingen een plaats krijgen zo-
als bv. Poëzie, verhalen vertellen, Harmonie, Amabile ( mèt geluidsversterking)…. 
Patricia ziet dit als een soort mini concert ter voorbereiding van het jubileumconcert eind dit 
jaar. Dirk vraagt de koorleden wie hieraan kan deelnemen zodat we het aantal kennen. Karin 
zegt toe indien er voldoende koorleden zijn per stemgroep. 
 
 
 
 
 
 
 


