
                                                                                                                                              
Verslag bestuursvergadering  
in het vergaderzaaltje van de Sportschuur  
25 augustus 2022 om 20u00 
 
Aanwezig:  Raymond, Herman, Willy, Mia, Greet  
Verontschuldigd: Dirk   
Verslaggever:  Greet 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 9 juni en verslaggever voor deze vergadering 

 

2. Welkom aan Mia, ons nieuw bestuurslid als afgevaardigde van de alten. 

 
3. Verkennend gesprek met Roel Meere, kandidaat dirigent: 

 

• Roel is 31 jaar en woont in Meerbeek.  Hij werkt als IT-er en geeft muziekles.  Hij  

dirigeert een kerkkoor en een jeugdkoor en speelt orgel in 2 parochies.  Hij maakt 

zelf ook koorbewerkingen. 

• Raymond schetst eerst in ’t kort de geschiedenis van Amabile en vertelt wat wij 

als groep, buiten het zingen, nog belangrijk vinden.  Dat wij liederen kiezen die 

wij graag zingen en die ons publiek graag hoort.  Alhoewel Roel veel met 

religieuze muziek bezig is, vindt hij het geen probleem dat wij opteren voor 

profanen liederen.   

• Roel kan zich hier volledig in vinden.  Zingen is het hoofddoel, maar vriendschap 

is zeker heel belangrijk.  Hij stelt zelf ook een koorweekend voor. 

• Ons voorstel om tijdens de repetitie 2 pauzes in te lassen vindt hij een voordeel 

voor zowel de koorleden als de dirigent. 

• Hij opteert voor zingen met partituren.   

• Vergoeding: hij stelt zelf een vergoeding voor van 60€ per repetitie.  Wij zouden 

hem ook graag een km vergoeding willen geven. 

• Proefperiode vanaf 14 sept, met evaluatie op ’t einde van de maand. Raymond en 

Herman kiezen enkele liederen uit ons repertoire en sturen die door naar Roel.  

• Ons gesprek heeft geduurd van 21u30 tot 22u45 en werd door iedereen als zeer 

positief ervaren. 

 

4. Nabeschouwingen voorbije activiteiten 

• BBQ 29 juni (ook financieel): 
Zeer geslaagde editie, zelfs met het vooropgestelde sluitingsuur.  Het samen 
opruimen achteraf werd door iedereen met plezier gedaan. 
Huur van de zaal + drank: 113€. De 20€ bijdrage per persoon en wat sponsoring 
dekten de kosten volledig (0,66€ te kort) 
Vlees was er voldoende, 8 stokkenbroden was blijkbaar nog te veel. 

• Fietsen en wandelen: matige opkomst, het kubben was een succes 

• Gidsbeurt in Leuven: voor herhaling vatbaar 

• EHBO-cursus: was eveneens een succes.  We hebben nog geen factuur ontvangen 
van het Rode Kruis 



 
5. Lidgeld 2022-2023 

Blijft het lidgeld op €50 of gaan we voor een hoger bedrag?   
Wij opteren voor een hoger bedrag gezien de volgende onkosten:  

• De vergoedingen van de dirigent,  

• het aankopen van partituren, 

• verzekering van de leden bij Koor&Stem,  

• Semu en Sabam 
 

6. Uitbreiding bestuur:  

• Alten:   Vinciane is geïnteresseerd – Mia spreekt haar hierover aan 

• Sopranen:  Greet vraagt An  

• Tenoren:  Mia vraagt Marina 

• Bassen: er zitten momenteel 3 bassen in ’t bestuur en dat mag zo blijven. 😉 
 

7. Planning werkjaar 2022-2023: 

• Data bestuursvergaderingen 
Voorstel: telkens op donderdag 
20 oktober 2022, 22 december 2022, 26 januari 2023, 23 maart 2023, 20 april 
2023, 8 juni 2023. 

• Start van het nieuwe werkjaar, met een drankje, op woensdag 7 september 
Eerst gaan we toch wat zingen.  Een nieuwe dirigent hebben we misschien wel, 
maar hij kan pas beginnen op 14 sept.  Daarom zijn Raymond en Herman zo goed 
om ons nog eens te begeleiden. 
Er zijn nog 5 flessen Cava over van de BBQ en Willy koopt er nog een paar bij + 
fruitsap.  Hij zal ook wat chips voorzien. Mia zorgt voor de glazen, die een tijdje 
geleden zijn aangekocht door Amabile. 

• Open repetitie om nieuwe (jonge) leden aan te trekken plannen (met voldoende 
reclame buitenshuis).  Gezien het vele werk dat we hebben met ons concert 
denken we dat het beter is om geen open repetitie te plannen, maar zelf mensen 
aan te spreken om nu in te stappen. 

• Ledenfeest: november 2022 – de St. Mauruszaal is nog enkel op zondag 27 nov 
vrij en daarna pas op 7 januari.  Zoeken we een andere zaal of stellen we het uit 
tot volgend jaar?  Voorleggen bij de leden? 

• Kooruitstap: Hilde en Kristien hierover aanspreken? 

• Eind-BBQ: woensdag 28 juni 2023 – is niet ter sprake gekomen 
 

8. Concert november 2022 -> 2023 
Nieuwe datum: 29/30 april is de zaal (voorlopig) nog vrij, deze data moeten nog officieel 
bevestigd worden – beter officieel bevestigen. 
Ludo Vleugels voor geluidsversterking – Maarten heeft de zaak overgenomen en werd 
gecontacteerd, hij houdt deze datum voorlopig vrij voor ons. 
Combo: Raymond contacteert de muzikanten, Herman heeft Bart al aangesproken 
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. Herman en Raymond maken een lijst van 20 liederen.  De 



bestuursleden mogen natuurlijk ook suggesties geven. Dit concert wordt aangevuld met 
samenzang.  

 
9. Varia: 

• Twizzit: nieuw ledenadministratieplatform bijgewerkt voor Amabile 

• Brief van UZ Gasthuisberg om de zondagsviering te komen opluisteren: liever na ons 
concert.  De voorbereiding van de viering vraagt veel tijd. 

• Nieuw in Holsbeek : LED-infoschermen waar we als vereniging van mogen gebruik 
maken. 

• Webinar Semu en Sabam (Koor en Stem) op 6 oktober:  
Kostprijs: €20.  Greet P. en Dirk schrijven zich in. 

• Vraag van WZC in Wezembeek – liever niet.  Maar later een gratis optreden plannen 
in het WZC St. Margaretha, als dank voor het gebruik van hun lokaal. 

• Bij de alten is er een probleem van toonvastheid bij een van de nieuwe leden.  
Herman stelt voor om te beginnen met een aparte repetitie voor de alten om na te 
gaan of dit kan opgelost worden.  Het verleden heeft ons geleerd om hier voorzichtig 
mee om te gaan. 

 


