NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 01 MEI 1997
Op de eerste dag van Mei nemen we, voor de tweede maal deze avond, plaats in de
Hartslag voor een korte vergadering.
Ingekomen stukken
Wil heeft het een en ander ontvangen. Het zijn brieven van de Rabobank, de Grote
Clubactie en de Gemeente Boxtel. De Gemeente Boxtel laat weten dat er nogal wat
schort aan ons verzoek om subsidie. Stomverbaasd nemen Jan en Ton kennis van de
inhoud van de brief. Volgens ons zijn alle bijlagen, voor zover aanwezig, bijgevoegd. Er
werd o.a. om een Jaarverslag en een Financieel verslag gevraagd.
Omdat het Jongenskoor vorig jaar voor een groot deel heeft stil gelegen is een financieel
verslag niet aanwezig. Wil heeft echter wel een kort jaarverslag over 1996 op papier gezet.
Jan zal dat meenemen en bij de Gemeente gaan informeren.
Vergadering met Ton van de Weem
Eerder op de avond was er een vergadering met Ton van de Weem en Martien van
Griensven. Ton van Liempt was hierbij niet aanwezig en Jan en Wil praten Ton bij
over hetgeen er besproken is.
Schooibrief
Tot nu toe zijn er 25 brieven verstuurd en is er al ruim 500, ontvangen. Van de Rabobank
hebben we bericht gehad dat we 250, krijgen. Van AKZO en het Waterschap kregen we een
brief dat ze niets geven. Ton heeft vandaag 15 nieuwe brieven meegebracht.
Tenten
Afgelopen zaterdag zijn Jan en Wil samen met Martien Habraken en Henk Sturkenboom
geruime tijd in de weer geweest met de tenten. Er is nu één tent geheel gesorteerd en
klaargemaakt voor de verhuur. Wil heeft een Huur-Overeenkomst opgesteld welke door hem
en door de huurder zal worden getekend. Henk Sturkenboom heeft aangeboden zich met de
verhuur van de tenten bezig te willen houden. Jan, Ton en Wil gaan hiermee accoord.
Penningmeester
Ton van Liempt deelt mee dat hij, na het uitgaan van alle schooibrieven, zijn
penningmeesterschap wil afstaan. Misschien wil Henk Sturkenboom, die de tentenverhuur wil
gaan doen, ook het penningmeesterschap op zich nemen?
Zomeractiviteit
Martien van Griensven wil in de zomerperiode iets met de jongens gaan doen. Wat en een
begroting van de eventuele kosten zal hij nog laten weten.
Actierol
Subsidiemogelijkeheden onderzoeken, blijft staan;
Ledenwerving, blijft staan;
Bijdrage parochie, blijft staan;
Brief aan de ouders, vervalt;

Lijst communicanten, vervalt;
Vrijwilligers voor opbouw tenten, blijft staan;
Bedankbrief comitee, vervalt;
Grote Clubactie, blijft staan;
Schooibrief, blijft staan.
Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 29 mei a.s. in de Hartslag,
tenzij in overleg een ander tijdstip wordt afgesproken.
Wil van den Broek
Secretaris.

