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Verslag bestuursvergadering  (1) online          
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Aanwezigen: Dirk Struyf, Raymond Claes, Patricia Janssen, Herman Piessens,  
Karin Bultiauw, Xenia Goessens, Greet Puttemans 
Verontschuldigd:  Willy Feyaerts 
 
Verslaggeving:  Greet Puttemans 
 

1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering (6) 28 december 2021   

Opmerking:  

Cultuur in de Pastorie (10 juli 2022): ons koor is ingeschreven, bevraging bij de koor-

leden komt later bij live repetitie. 

 

2. Zelf-repetities: nabeschouwingen.  De video’s werden door velen zeer geapprecieerd, 
maar werden niet door iedereen bekeken. 
1e video: 45 keer, 2e 21 keer, 3e 19 keer en 4e 18 keer.  Misschien moeten we de 
koorleden aanmoedigen om die filmpjes te bekijken.  Ze zijn zeker zeer nuttig als op-
frissing voor de repetitie. 
 

3. Aankoop licentie voor ‘Sing’:  mooi lied.   
Willen we dit lied gebruiken, dan moeten wij als koor de officiële licentie aankopen, 
anders hangt er een grote boete boven ons hoofd.  De aankoopprijs bedraagt onge-
veer 90€.  Kunnen we dit bedrag verdelen over de koorleden?  Dit werd nooit eerder 
gedaan. 
De gekozen liedjes voor Aarschot Volkoren zijn niet allemaal officieel aangekocht.  
Herman en Dirk bekijken dit nader. Regulariseren per concert zou aangewezen zijn. 
Als alle liedjes aangekocht zijn, zou de factuur van SEMU moeten wegvallen. 

 
4. Wat met de (nieuwe) maatregelen? Hoe gaan we verder? 

We gaan vanaf 9 februari terug live repeteren in de Koepel. 
- Met mondmasker als we rondlopen, zonder mondmasker zingen als we 1m50 af-

stand kunnen houden. 
- De tafels laten staan om afstand te creëren.  Tafels en stoelen worden na de re-

petitie ontsmet. 
- Patricia heeft problemen met haar stem.  Kunnen we de versterking van het 

woonzorgcentrum gebruiken? Raymond vraagt dit, of brengt zijn eigen installatie 
mee. 

- De liedjes van de zelf-repetities worden herhaald – ze staan ook op de lijst voor 
het optreden van Aarschot Volkoren. 

- Als de koorleden verwittigd worden dat we opnieuw van start gaan met de live 
repetities, gaan ook die leden die reeds vroeger afgehaakt hebben verwittigd 
worden. 

- Er wordt bij deze nieuwe start opnieuw lidgeld gevraagd (€50), dit geldt voor het 
jaar 2022. 
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- De Nieuwjaarsreceptie wordt uitgesteld tot na de Corona beperkingen. 
 

 
5. Website: 

- De ledenlijst werd verwijderd. 
- Patricia maakt een tekst om zichzelf voor te stellen op de website. 
 

6. Concert november 2022: 
De liedjes van Aarschot Volkoren worden ook gebruikt op het concert en op Cultuur 
op de Pastorie van 10 juli. 
Deze lijst wordt nog aangevuld.  Liedjes die niet gekend zijn eind juni, worden niet ge-
bruikt op het concert. 
 

 
7. Varia: 

- KoorenstemVlaamsBrabant: ons koor wordt nog niet vermeld op hun website 
https://www.koorenstemvlaamsbrabant.be/koren-in-vlaams-brabant/ 
Dirk checkt wat moet gebeuren om hierop vermeld te worden. In orde! 

- Koor en Stem: initiatief om een kaart te maken met alle koren van Vlaanderen. 
Amabile staat op de kaart. “Vind een koor” 

- Aarschot Volkoren:  we gaan een pianist zoeken als we zeker zijn dat we geselec-
teerd zijn. 

- Cultuurraad:  Jan gaat in naam van Amabile de volgende vergadering bijwonen. 
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