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Omdat op 27 februari zowel Jan als Wil verhinderd waren werd in overleg met Ton 
besloten te vergadering een week later te houden, in de Hartslag. 
 
 
Jongenskoor 
Het gaat goed met de Jongenskoorgroep. Na het optreden in april zal Ton van de 
Weem gaan beginnen met het instuderen van de "Magdalenamis"  van Maurice van 
Elven. Deze mis is eenstemmig en eenvoudig te zingen. Als alles meezit zal het 
Jongenskoor deze in het najaar in de kerk ten gehore brengen. Ons Jongenskoor telt 
inmiddels wel een lid minder omdat Vincent de Groot het koor heeft verlaten. 
 
Commissie van aanbeveling 
Jan heeft contact gehad met Mario Knoops, cultuurwethouder van de gemeente 
Boxtel. Na enige uitleg was dhr. Knoops erg enthousiast over onze plannen. Hij zal 
plaats nemen in het comitee en bovendien zal hij persoonlijk ook het koor steunen. 
 
Ook heeft Jan contact gehad met Paul Hermans, directeur van de Oosterpoort. Ook 
deze was enthousiast. Hij zal de brief lezen en dan ook plaatsnemen in het comitee.  
 
Als derde persoon wordt de heer Van Geel aangeschreven. Jan heeft contact gehad 
met zijn secretaresse. Met haar is afgesproken dat wij een copie van de brief en de 
bijlagen zullen opsturen met een begeleidend schrijven. De begeleidende brief is 
tijdens de vergadering door de bestuursleden opgesteld. Wil zal deze uitwerken en 
zorgen voor de verzending. 
 
Brief aan leden herenkoor 
Op onze brief aan de leden van het herenkoor is helaas geen enkele reactie gekomen. Ton vindt 
dat erg betreurenswaardig. Hij vindt het jammer dat geen van de leden ook maar 
één adres op papier heeft gezet terwijl de drie bestuursleden gezamenlijk ongeveer 700 adressen 
hebben verzameld. 
 
Ledenwerving in de mediaÄ 
Het is alweer een tijdje geleden dat er een artikel over het Jongenskoor in de krant 
is verschenen. Wil zal nu een artikel schrijven over de voortgang van het Jongenskoor. Daarin 
komen verder het optreden in december 1996, de vorderingen tot nu toe, het komende optreden in 
april, het eventueel voorstellen in de kerk in mei, de mailing aan de bedrijven en een oproep voor 
nieuwe leden aan de orde. Ook zal bij het artikel een foto worden geplaatst. Als kop voor het 
artikel werd gekozen  "Jongenskoor Cantasona Voortvarend op weg". 
 
Zingen 
Zoals reeds gemeld zal het Jongenskoor in april weer optreden samen met het kinderkoor van de 
muziekschool. Dat zal zijn tijdens een korendag in Veldhoven.  
 
Daarnaast stelde Ton voor om in mei de jongens in de kerk aan de mensen voor te stellen. 
Eventueel kan dan ook iets worden gezongen. 



 
Ton stelde ook voor om in het najaar een keer met heren en jongens samen te 
zingen tijdens de mis op zondag. In plaats van het gregoriaans kunnen de jongens 
dan enkele werkjes uit hun reportoire zingen. Een goed idee vonden Jan en Wil. 
 
Communicanten 
Wil zal de pastoor een lijst vragen met de namen van alle communicanten van dit jaar. Deze 
zullen dan ook worden benaderd of ze mogelijk geinteresseerd zijn om lid te worden. 
 
Kampinventaris 
Wil zal enkele mensen van het herenkoor vragen of zij de tenten van het Jongenskoor een keer 
willen opzetten en fotograferen. Gedacht wordt om dat aan Martien Habraken, Martien van 
Griensven en Henk Sturkenboom te vragen. 
 
Mailing/Schooibrief 
Ton heeft de brief van Wil gecorrigeerd en, waar nodig, aangevuld. Boyke zal alle brieven 
ondertekenen. De namen van de leden van het comitee komen boven aan de 
brief. Wil heeft intussen een collage gemaakt van krantenkoppen en artikeltjes. Ook 
heeft hij daarvan 725 copieën gemaakt. 
 
Vergadering  
Op donderdag 13 maart zal het Jongenskoorbestuur aanwezig zijn bij de vergadering samen met 
het Herenkoor-bestuur en het bestuur van de Vriendenkring. 
Tijdens deze vergadering zal de huidige stand van zaken rondom het (Jongens)koor worden 
besproken. De vergadering is in de Hartslag, aanvang 21:30 uur. 
 
 
Actierol 
Overname bankrekeningnummer, vervalt. 
 
Verzekering, is betaald en kan dus vervallen. 
 
Overschrijvingen contributie, blijft staan. 
 
Subsidiemogelijkheden, blijft staan. 
 
Ledenwerving in de media, blijft staan. 
 
Doorzoeken gemeentegids, is gedaan en kan dus vervallen. 
 
Bijdrage parochie, blijft staan. 
 
Uitdraai maken voor Jan en Wil, vervalt. 
 
Collage kranteknipsels, is gereed en kan dus vervallen. 
 
Brief aan ouders Florent Klijn, is verstuurd en kan dus vervallen. 



Brief aan de koorleden, blijft staan. Brief is in concept gereed maar Wil wacht   
nog op het nieuwe bankrekeningnummer. Jan voegt daaraan toe dat in de brief tevens de 
eventuele betalingsachterstand kan worden vermeld. 
 
Datum volgende vergadering 
De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 27 maart a.s. tenzij in overleg een 
andere datum wordt gekozen. 
 
 
Wil van den Broek 
Secretaris 
 
 
 
 
Bijlage: actielijst 


