NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 05-06-1997
Omdat op de laatste donderdag van mei zowel Jan als Ton verhinderd waren werd
besloten de vergadering een week op te schuiven. Vanavond zal voor het eerst
Martien van Griensven aanwezig zijn bij de bestuursvergadering. Wil begint de
vergadering met het uitdelen van de actielijst. Deze hoort bij de notulen van de
vergadering van 01 mei jl.
Jongenskoor
Het gaat goed met het Jongenskoor. De jongens van de opleidingsgroep zijn 'trouwe klanten', de
jongens van de Jongenskoorgroep komen redelijk.
Helaas heeft weer een van de jongens het koor verlaten. Arjen van de Ven heeft het koor verlaten.
Ook Jelte Cusiel zal naar alle waarschijnlijkheid het koor verlaten.
Daarentegen heeft de opleidingsgroep er sinds vorige week een lid bij, Harm Soeterings.
Harm is de enige van de communicanten die telefonisch konden worden benaderd die lid is
geworden. Er zijn nog drie communicanten over die geen of een geheim telefoonnummer hebben.
Martien zal deze bezoeken.
Stand van zaken Schooibrief
Op de eerste 40 brieven die nu zijn verzonden zijn maar 3 a 4 positieve reacties in de vorm van
een financiële donatie gekomen. De verzending van de rest van de brieven heeft nogal even op
zich laten wachten. Dat komt omdat Ton, door drukte op zijn werk, daar niet aan toe gekomen is.
Ton zal zorgen dat Wil het restant van de brieven via LOTUS kan uitdraaien. Voor de verzending
van de brieven zal een beroep worden gedaan op de leden van het herenkoor.
Vrijwilligers opbouw tenten
Een aantal weken geleden is een begin gemaakt met het uitzoeken van de tenten. Binnenkort zal
weer met vrijwilligers worden afgesproken voor een vervolg. De 'keukeninventaris' zoals borden,
pannen, bestek etc. is door de ouders van Wil schoongemaakt en netjes in dozen ingepakt.
Penningmeester
Zoals eerder vermeld heeft Ton het druk op zijn werk. Hij heeft te kennen gegeven
zo spoedig mogelijk zijn penningmeesterschap over te dragen aan een nieuwe penningmeester.
Henk Sturkenboom is inmiddels benaderd en zal volgende week uitsluitsel geven.
Brief gemeente
De brief die we van de gemeente hebben ontvangen over het niet in orde zijn van ons
subsidieverzoek bleek, na een telefoontje van Wil, te berusten op een vergissing. Ons verzoek is
normaal in behandeling genomen en nader bericht volgt dus nog.
Ledenwerving in de media
Het wordt zo langzamerhand weer eens tijd voor een artikeltje in de krant. Dit kan dan gaan over
de presentatie op 6 juli. Martien deelde trouwens mee dat hij Ton van de Weem zal vragen of dat
op 13 juli kan. Daarover later meer.

Collage bibliotheek
Zoals eerder meegedeeld kunnen we in de zomermaanden een collage plaatsen in de bibliotheek
van Boxtel. Jan en Wil zullen zich daarmee gaan bezig houden.
Zomeractiviteit jongens
Martien is druk bezig met inventariseren wat er mogelijk is. Nadere bijzonderheden
volgen later.
Brabantkoor
Martien komt even terug op de notulen van de vorige vergadering. Daarin werd zijn idee van het
Brabantkoor uiteengezet. Hij benadrukte nog even dat het niet de bedoeling was de koren samen
te voegen maar om bij gelegenheid samen te zingen.
Dat samen zingen zou dan kunnen zijn zoals bij het "Spem in Alium" project.
Mappen
De Vriendenkring heeft besloten een bedrag van 140, beschikbaar te stellen voor de aanschaf van
nieuwe mappen voor de Jongens. Deze zijn inmiddels besteld.
Actielijst
De actielijst blijft in zijn geheel gehandhaafd.
Datum volgende vergadering
In verband met het aanvangen van de zomervakantie zal er op korte termijn een datum worden
vastgesteld voor een volgende vergadering.
Ook de volgende vergadering van het bestuur samen met Ton van de Weem die normaal op
donderdag 3 juli plaats zou vinden wordt waarschijnlijk naar een andere datum verplaatst.
Daarover zullen nog afspraken worden gemaakt.
Wil van den Broek
Secretaris
Dit zijn waarschijnlijk de laatste notulen voor de zomervakantie van 1997. De
secretaris wenst de bestuursleden hierbij alvast een Prettige Vakantie en dankt
eenieder voor zijn inbreng en inzet in het afgelopen jaar.
Tot ziens !!!

