
                                                                                                                                             

Verslag bestuursvergadering  online 

31 maart 2022 om 20u30 
 
Aanwezig: Patricia, Greet, Xenia, Herman, Willy, Dirk en Raymond 
Verslaggever: Raymond 
 

1. Goedkeuring verslag bestuursvergadering  3 februari 2022   

Opmerking; juiste schrijfwijze van naam van Patricia PE Janssen 

 

2. Nabeschouwingen: 

• Repetities: Het aantal aanwezigen tijdens de voorbije weken is te laag in 
verhouding tot het aantal betalende koorleden (35). Corona en andere 
ziekten zijn de belangrijkste redenen. Er resten ons nog 5 repetities voor 
Aarschot Volkoren. In de huidige afwerkingsfase is een maximale 
aanwezigheid (in gezonde toestand) een must. 
Koorleden worden gevraagd om maximaal aanwezig te zijn ook tijdens de 
Paasvakantie. Of een extra repetitie noodzakelijk zal zijn wordt later bepaald. 
Goed oefenmateriaal zijn de video’s van de zelfrepetities die nog steeds 
beschikbaar zijn op onze website. 

• Delegatie van Amabile op het voorjaarsfeest CD&V Holsbeek 
Dirk en Raymond hebben Amabile vertegenwoordigd.  
Ons laten zien is belangrijk om gezien te worden. 
 

3. Aarschot Volkoren: 

• Repertoire en volgorde die  Patricia heeft bepaald zijn OK.  

• Presentatie van het koor. Het bestuur besliste om iedereen een donkere 
broek (blauw of zwart ) te laten dragen. Bovenlichaam: hemd of pull in 
variaties van blauw.  
Hiervoor kunnen zeker de amabilehemden gebruikt worden.  

• We gebruiken geen pupiter, wel een zwarte farde of tablet. 

• Voor het vervoer binnen Aarschot informeert Dirk naar de extra busdienst binnen 
de organisatie Aarschot Volkoren. 
Met de bus van Holsbeek naar Aarschot dienen wij nog 1,5 km te stappen 
naar Christus Koningkerk. Het tweede optreden is in de onmiddellijke buurt. 
In Holsbeek is er die dag een bus naar Aarschot 10’ voor het uur.  

• Er wordt ook onderzocht welke parking het meest toegankelijk zal zijn.  

• Pianobegeleiding is er momenteel nog niet gevonden. Mia zal eens horen bij 
de zoon van Brigitte naar zijn beschikbaarheid en gevraagde vergoeding.  
De optie om alles a capella te zingen werd besproken. In dat geval sneuvelt: 
Ain’t no mountain. Begeleiding is vooral belangrijk om op toonhoogte te 
blijven.  

• Dirk vraagt ook aan de koorleden te melden wie er aan het optreden 
deelneemt. 

 
 
 



4. Ledenlijst  
Momenteel hebben 35 koorleden hun lidgeld betaald. De ledenlijst wordt hieraan 
aangepast. Met dank aan Greet Puttemans. 

 
5. Website 

Info over de dirigente. 
Patricia geeft de toestemming om haar uitgebreide CV te laten aanpassen voor onze 
website. Dirk vraagt zijn Greet om dit te fixen.  
 

6. Concert november 2022: 
Om te starten met de werkgroepen wachten we tot na Aarschot Volkoren.  
Het concert heeft als thema 25+2.  
Opbouw :Starten met een aantal toppers uit het verleden die dan geleidelijk 
overgaan naar het huidige repertoire. Dit concert wordt aangevuld met samenzang.  
 

 
7. Varia: 

• Samenstelling bestuur: nieuwe kandidaten? Het bestuur kan best met enkele 
extra leden aangevuld worden.  

• Wie is wie? Er wordt voorgesteld een groepsfoto te maken op Aarschot 
Volkoren.  
Misschien is een blad met kleine foto’s per stemgroep gemakkelijker om als 
wijzigend bestand te gebruiken.  

• Semu: Patricia informeert zich over de juiste voorwaarden die Semu hanteert. 

• Cultuurdagen Holsbeek (10 juli 2022): Dirk informeert bij Sandra Boon naar de 
stand van zaken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met dank aan Raymond voor het verslag 


