NOTULEN VAN DE VERGADERING d.d. 01 MEI 1997
(NB: Ton(W) = Ton vd Weem, Ton(L) = Ton van Liempt)
Aanwezig:
Jan Spijkers, voorzitter;
Wil van den Broek, secretaris;
Ton van de Weem, dirigent;
Martien van Griensven, coördinator.
Afwezig: Ton van Liempt, penningmeester
Rekeningen Ton vd Weem
De rekeningen van Ton van de Weem zijn nog niet allemaal betaald. Dat komt omdat Ton(W) ze
per abuis naar Jan Spijkers had opgestuurd en niet naar Ton van Liempt. Ton(W) heeft het adres
van Ton(L) gekregen en kan voortaan de rekeningen rechtstreeks naar de penningmeester sturen.
De nu nog openstaande rekeningen worden zo spoedig mogelijk betaald.
Optreden
Op zondag 29 juni a.s. zal het langverwachte optreden van het Jongenskoor plaatsvinden in de
Muziekschool van Veldhoven. De uitvoering begint om 16:00.
Ton(W) wil om 15:00 beginnen met repeteren dus zal er rond 14:00 uit Boxtel worden
vertrokken.
Ook in Boxtel zal een optreden plaatsvinden. Op zondag 06 juli a.s. zal om 17:00 uur het
Jongenskoor zich presenteren voor ouders, familie en andere geïnteresseerden. Het optreden zal
plaatsvinden in de aula van de Muziekschool.
Magdalenamis
Het instuderen van de Magdalenamis is begonnen. Voorlopig worden alleen het Heer ontferm U,
Heilig en Lam Gods ingestudeerd. De gloria wordt nog even achterwege gelaten omdat deze nog
(te) moeilijk is.
Vakantie
De zomervakantie van het Jongenskoor zal zijn van 14 juli t/m 29 augustus.
Mappen
Er moet een betere manier worden gevonden voor de mappen van de jongens.
Momenteel wordt er gewerkt met zgn. insteekhoezen, doch dit wordt naar gelang er meer muziek
bij komt te zwaar om vast te houden. Jan Spijkers zal de mogelijkheden gaan onderzoeken.
Misschien is dit iets voor de vriendenkring?
Ledenwerving
Er zal in de komende periode op een aantal verschillende manieren getracht worden om nieuwe
leden te werven. Ten eerste worden de communicanten aangeschreven.
Ten tweede zal er in de zomervakantie een collage worden geplaats in de bibliotheek met daarbij
formulieren voor aanmelding. Ten derde worden aan het begin van het nieuwe schooljaar de

scholen bezocht.
Van opleiding naar koor
Er zijn twee jongens die, in principe, over kunnen van het opleidingsgroepje naar het
jongenskoorgroepje. Ton(W) wacht daar echter nog mee omdat ze nog te 'speels' zijn en daardoor
de groep kunnen ophouden.
Brabantkoor
Martien oppert het idee om een aantal Brabantse jongenskoren samen te voegen en
zo een groot jongenskoor te formeren. Ton(W), en ook het bestuur, vinden dit geen
slecht idee en gaan zich beraden op de mogelijkheden.
Vergaderen
Ton(W) vindt dat er eens per twee maanden een vergadering van koorbestuur en Ton(W) moet
plaatsvinden. Voor betere communicatie tussen Jongenskoor en bestuur zal Martien voortaan de
bestuursvergaderingen bijwonen.
Wil van den Broek,
secretaris

