
                                                                                                                                              
Verslag bestuursvergadering in de Sportschuur  
9 juni 2022 om 20u00 
 
Aanwezig:   Dirk, Willy, Herman en Greet 
Verontschuldigd:  Raymond en Xenia 
Verslaggever:   Greet 
 

1. Goedkeuring verslag: bestuursvergadering  gebeurde vorige vergadering 

 

2. Nabeschouwingen Aarschot Volkoren: 

• Uitvoering 1 in de kerk en uitvoering 2 in de kapel: deze locaties waren ver weg van 
het hele gebeuren, met weinig tijd tussen de twee optredens, waardoor we enkel de 
koren die daar optraden hebben kunnen beluisteren.   

• Onze presentatie – outfit: vonden we sober, maar oké.  Onze nieuwe hangertjes 
hebben hun doel (herkenning op straat) gemist, omdat we weinig van het zangfeest 
hebben gezien. 

• Hangertjes: hebben ons 175€ gekost voor 50 stuks.  We kunnen ze later wel nog 
gebruiken, bijvoorbeeld bij ons volgend concert, ook voor de helpers. 

• We hebben de €100 waarborg terug ontvangen. 

• Totale kostprijs: pianist 250€ + dirigent 150€ + hangertjes 175€ = 575€ 

• Onze banner hebben we niet gebruikt.  Hij ligt nu bij Dirk in de berging. 😉 
 

3. Nieuwe dirigent(e): 
We hebben besloten meer tijd te nemen voor we beslissen. 
Stand van zaken: beschikbare kandidaten 

• Roel Meere: Dirk heeft hem gebeld en referenties gevraagd, echter geen reactie 
gekregen 

• Jan Convents: gaan we niet aanspreken 

• Chris Moens: woont in Antwerpen en heeft een heel drukke agenda, daarom gaan 
we hier ook niet mee door. 

• Contacten via Tine Deckers: Dirk heeft 5 mogelijke kandidaten een mail gestuurd, 
maar geen reactie gekregen. 

• Lucas school of arts: nog geen reactie op de folder die werd opgehangen 

• Renata via Vinciane: ? 

• “Je zingt in een koor…” een platform waar je advertenties kan plaatsen ivm koren 
 

4. BBQ en nieuwjaarsreceptie op 29 juni: van 19u tot 22u – daarna samen opruimen 

• Om 19 uur starten we met de aperitief, die wordt aangeboden door de kas. 

• Karin wordt uitgenodigd en wordt bedankt met een bloemetje.  Zij zorgt voor de BBQ 
en de lampjes. 

• Juliette wordt ook uitgenodigd. 

• Kostprijs voor de leden: we vragen 20€ pp 

• Zaal is in orde voor €55 (zonder keuken 60€). We mogen dus het afwasmachine niet 
gebruiken.  Alles wordt manueel afgewassen. 
 
 



Organisatie: 

• Bakkers: Raoul en Danny 

• Vlees: Christine wordt gevraagd om de bestelling bij de beenhouwer te doen en 
Willy zorgt voor kleine kippenboutjes voor bij de aperitief. 

• Dirk vraagt helpers per mail voor: 
- Groenten, sauzen, stokbroden (8), 
- Klaarzetten 
- Opruimen 
- Veggie 

• Drank: Willy koopt de Cava en wijn bij Cuypers. Geen koffie of thee dit jaar 
Hilde en Greet sponsoren een deel als traktatie voor hun verjaardag. 

  

• Randanimatie (zonder politie…) – radio? 

• Herman brengt 2 vuilzakken mee, want de afval moet meegenomen worden 
 

5. Uitbreiding bestuur:  

• Alten: Mia komt terug, Vinciane misschien? 

• Sopranen: An of Carmen? 

• Tenoren: Erik? 

• Bassen: er zitten momenteel 3 bassen in ’t bestuur 

• Xenia heeft haar ontslag ingediend als bestuurslid 
 
 

6. Concert november 2022 -> 2023 
Uitstellen, nieuwe datum: 29/30 april is de zaal nog vrij  
Rekening houden met Pasen 9 april, paasvakantie 3 april – 14 april, krokusvakantie 20 
februari – 24 februari, 1 mei, 18 mei OH Hemelvaart en 28 mei Pinksteren en andere. 
Ludo Vleugels? Voor geluidsversterking – zoon heeft zaak overgenomen 
 
Werkgroepen: nog wat uitstellen 
Factuur gekregen, maar in orde voor de zaal (-€25)  
Het concert heeft als thema 25+2 -> 25 +3  
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: 

• Dringend kennismaken met iedereen – is ondertussen reeds gebeurd 

• Twizzit: nieuw manier om ledenadministratie te beheren, vanuit Koor&Stem. 
Greet en Dirk volgden de Webinar op 30 mei ll. 

• Uitnodiging vanuit Koor&Stem voor een popkorenfestival in Scherpenheuvel op 
29 en 30 oktober 2022 kostprijs: €150 ledenprijs + €10 per koorlid! …. Hier gaan 
we niet op in wegens gebrek aan dirigent en omdat we dit niet willen bekostigen. 

• Rode Kruis – cursus reanimatie: op een avond, tijdens de vakantie i.p.v. te fietsen 
– voorstel van Mia en Luk 

• Vraag van de Culturele Cel van Holsbeek om deel te nemen aan optredens in 
verschillende wijken – we gaan hier ook niet op in, omdat we zonder dirigent 
zitten en tijdens de vakantiemaanden is het moeilijk om hiervoor voldoende 
koorleden te vinden. 


