
NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 11-08-1997 
 
De eerste vergadering na de zomervakantie werd gehouden ten huize van onze 
nieuwe penningmeester Henk Sturkenboom. 
 
 
Financiën 
Zoals hierboven vermeld hebben we een nieuwe penningmeester. Ook de Kamer 
van Koophandel zal daarvan op de hoogte worden gebracht. Ton van Liempt heeft inmiddels de 
kas e.d. overgedragen aan Henk. Op dit moment hebben we 15,95 in kas en 652,63 op de 
bank.Het moge duidelijk zijn dat dit onvoldoende is voor de lange termijn. We zullen dus op 
zoek moeten naar mogelijkheden om de kas 'te spekken'. Ook zullen de uitgaven worden 
geminimaliseerd.  
 
Henk merkt op dat na een controle van het kasboek is gebleken dat een aantal leden een 
achterstand heeft met het betalen van de contributie. Henk zal actie ondernemen om de 
achterstand weg te werken. Daarnaast zijn er nog wat kleine bedragen die moeten worden 
overgeschreven. Henk zal daarvoor zorgen. 
 
Schooibrief 
De bestanden voor het uitdraaien van de schooibrieven zijn door Ton van Liempt nog niet 
overgedragen. Jan zal hierover contact opnemen met Ton. Het restant van de schooibrieven zal 
z.s.m. moeten worden verzonden. Voor de verzending eventueel assistentie vragen van de leden 
van het Herenkoor. 
 
Bijdrage parochie 
Het bestuur zal de parochie H. Hart een brief sturen met het verzoek de Parochie–bijdrage te 
hernieuwen. Wil zal daarvoor zorgen. 
 
Repetitieruimte 
Omdat de huur van het lokaal van de Muziekschool enige kosten met zich mee gaat brengen stelt 
Jan voor om eventueel om te zien naar andere repetitieruimte. Hij denkt daar bij aan De Hartslag. 
Jan onderzoekt de mogelijkheden. 
 
Subsidie gemeente 
Henk zal contact opnemen met de gemeente en navraag doen over de stand van zaken van ons 
subsidieverzoek. 
 
Grote Club Actie 
Wil heeft inmiddels de benodigde formulieren aangevraagd en ontvangen. Dan meldt Henk dat 
hij van Martien heeft vernomen dat Martien inmiddels 100 loten heeft besteld. Jan neemt hierover 
contact op met Martien omdat dit soort zaken in overleg met het bestuur moet plaatsvinden en 
niet op eigen initiatief. 
 
Ledenwerving 
In de komende weken zullen we weer op verschillende wijzen leden gaan werven voor ons koor. 
Op de bibliotheek zal een collage worden opgesteld met daarbij folders. Wil zal een en ander bij 



de bibliotheek afgeven. 
 
Ook de scholen in Boxtel zullen worden aangeschreven om ons Jongenskoor onder de aandacht 
te brengen. Wij zullen de scholen vragen om in de eerste editie van de schoolkrant iets over ons 
Jongenskoor te schrijven. Daarnaast vragen wij de scholen om een poster op te hangen en folders 
uit te delen. Wil zal voor elke school een pakketje maken dat bestaat uit 50 folders met 
inlegvelletje, een poster en een brief aan het schoolbestuur. 
 
In de media zal binnenkort ook weer aandacht worden besteed aan ons koor. Wil zal een artikeltje 
schrijven en bij de kranten afgeven. 
 
Jan stelt voor om bij diverse instellingen folders te verspreiden. Hij denkt daarbij aan dokters, 
kerken en eventueel bij de gemeente. 
 
Nieuwe leden 
Als na de vakantie de repetities weer starten dan krijgt de opleidingsgroep er weer twee nieuwe 
leden bij. 
 
Opleidingsgroep 
De heer Vervoort wil eventueel de repetities van de opleidingsgroep op zich nemen. Jan neemt 
hierover contact met hem op. 
 
Activiteiten 
Ondanks het lage banksaldo stelt Jan voor om in de komende periode toch een activiteit te 
organiseren. Hij denkt daarbij aan de Amonietenhoeve. Henk en Wil gaan hiermee accoord. Wil 
vraagt of dit gesponsord kan worden door de Vriendenkring. Jan zal dat navragen. 
 
Magdalenamis 
Als het Jongenskoor de Magdalenamis gaat uitvoeren is het gewenst dat ook de heren meezingen. 
Wil zal de muziek kopiëren 
 
Optreden 
Jan stelt voor om rond Kerstmis een optreden in Boxtel te organiseren. Hij doelt dan op het 
optreden in Veldhoven rond de Kerst van 1996. Een soortgelijk optreden zou dan plaats moeten 
vinden bij de bejaardenhuizen Emmaus en Simeonshof. Jan onderzoekt de mogelijkheden. 
 
Brief aan de koorleden 
Wil zal de leden van het Jongenskoor en hun ouders nog een brief sturen. Daarin zal worden 
gemeld wanneer de repetities starten en dat er een nieuwe penningmeester is.  
 
Verhuur tenten e.d. 
Henk merkt op dat het onverstandig zou zijn om de kampinventaris te verkopen. Hij vindt het 
verstandiger om deze te verhuren omdat daar veel vraag naar is. 
Op zaterdag 16 augustus a.s. zal het restant van de tenten worden uitgezocht. Jan zal Martien 
Habraken bellen voor assistentie. Als de hele inventaris is uitgezocht zal een zgn. Procedurelijst 
Verhuur Tenten worden opgesteld met daarin de voorwaarden voor de verhuur. 
 



Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 16 september a.s ten huize van onze 
voorzitter Jan Spijkers, aanvang 20:00 uur. 
 
Ter afsluiting van de vergadering concludeert Jan dat alle geldzaken op dit moment 
de hoogste prioriteit hebben. Daarna wordt de vergadering gesloten. 
 
Wil van den Broek 
Secretaris. 
 


