NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 16-09-1997
Onze tweede vergadering na de zomerstop werd gehouden ten huize van onze voorzitter Jan
Spijkers.
Repetitie
Jan begint de vergadering met de mededeling dat a.s. vrijdag de repetitie van de jongens door
omstandigheden (bruiloft) komt te vervallen.
Als verdere leidraad voor deze vergadering wordt de actielijst, zoals deze bij de vorige notulen
was bijgevoegd, gebruikt.
Subsidiemogelijkheden onderzoeken
Henk heeft intussen contact gehad met de gemeente maar dat heeft nog geen concrete uitspraak
opgeleverd. Henk zal nogmaals contact opnemen met de gemeente. (=> blijft staan)
Ledenwerving in de media
Gaat even van de lijst af. Als er t.z.t. een nieuwe wervingsactie wordt georganiseerd komt dit
weer terug.
Bijdrage parochie
Wil heeft een brief verzonden aan het bestuur van de H.Hartparochie met het verzoek de
Parochiebijddrage te hernieuwen. Op dit verzoek is nog geen antwoord ontvangen. (=> blijft
staan)
Vrijwilligers opbouw tenten
Ook dit punt blijft op de lijst staan. Henk heeft intussen geinformeerd bij de scouting naar
mogelijkheden voor verhuur van de kampinventaris. Daar kreeg Henk het advies bij de scholen te
gaan kijken omdat die nog wel eens een tent nodig hebben. Wil zal een foldertje maken met
daarin informatie omtrent de verhuur.
Grote Club Actie
Omtrent de G.C.A. is er van Martien van Griensven verder geen bericht ontvangen. Volgens Jan
moeten de loten toch inmiddels wel binnen zijn. Hij neemt contact op met Martien. (=> blijft
staan)
Verzenden restant schooibrief
Ton van Liempt zal z.s.m. de benodigde bestanden aanleveren zodat het restant kan worden
verzonden. Henk stelt voor om de bedrijven die inmiddels een bedrag hebben overgemaakt een
soort bedankbriefje te sturen. Wil zal daarvoor zorgen.
Henk zal een lijstje maken van de bedrijven die gereageerd hebben. (=> blijft staan)
Bezoeken communicanten zonder telefoonnummer
Martien zou deze communicanten bezoeken. Ook hieromtrent is er geen nieuws. Jan zal hierover
ook navragen bij Martien. (=> blijft staan)

Verificatie ledenbestand
Bij geen van de bestuursleden is duidelijk wie er nu lid is en wie niet meer. Ook is niet duidelijk
per wanneer de jongens lid zijn. Jan zal ook hierover bij Martien informeren. (=> blijft staan)
Briefpapier naar Henk
Dit punt vervalt. Wil heeft voordat de vergadering begon Henk een stapeltje briefpapier gegeven.
Op dit briefpapier staat i.p.v. het adres van het secretariaat de naam en adres van de
penningmeester.
Herinneringen contributie
Henk heeft inmiddels herinneringen verstuurd omtrent de nog te betalen contributie. (=> blijft
staan)
Repetitieruimte
Jan heeft inmiddels bij pastoor de Jong geïnformeerd naar de mogelijkheid om in de Hartslag te
gaan repeteren. In principe is de ruimte op onze tijd beschikbaar maar de pastoor kan (of wil)
daarover niet alleen beslissen. In de volgende parochievergadering zal dit verzoek worden
besproken. (=> blijft staan)
Brief aan de leden
Wil heeft twee brieven aan de leden verzonden. In de ene brief werd het aanvangen van de
repetities na de vakantie gemeld, in de andere de fietstocht op 30 augustus. Kan dus vervallen.
Collage bibliotheek
Wil is inmiddels 3x bij de bibliotheek gaan kijken of de collage er staat. Tot nu toe is dat nog niet
het geval. Er was bij de bibliotheek een misverstand over met wie het plaatsen van de collage was
afgesproken. De spullen zijn al eind augustus ingeleverd en het wordt nu dus langzaan tijd dat de
collage er is. Wil zal nogmaals gaan kijken bij de bibliotheek. (=> blijft staan)
Schoolbesturen en inlegvel folder
De pakketjes voor de schoolbesturen, bestaande uit 50 folders met inlegvel een poster en een
brief, zijn inmiddels bezorgd. Tot op heden nog geen reacties ontvangen. (=> blijft staan)
Inventariseren instellingen
Is nog niet gebeurd, blijft staan.
MagdalenamisÄ
Wil heeft inmiddels de koorpartituur gekopieerd voor de leden van het herenkoor.
Dirigent opleiding
In overleg met Ton v.d. Weem wordt het overnemen van de opleidingsgroep door dhr. Vervoort
besproken. Dit in verband met onze huidige financiele situatie.
Afspraak met Ton vd Weem
Er zal z.s.m. een afspraak voor een vergadering met Ton v.d. Weem worden gemaakt. Tijdens
deze vergadering zal de vergoeding voor de repetities e.d. worden besproken.

Repetitieruimte muziekschool
Henk zal nagaan wat de kosten van het gebruik van het lokaal van de muziekschool zijn.
Afwezigheid bestuurÄ
Wil verzoekt de medebestuursleden om bij lange afwezigheid door bijv. vakantie dat even door te
geven bij het secretariaat. Dit om onnodig telefoneren te voorkomen. Henk is afwezig van 12 tot
en met 18 oktober, Jan is afwezig van 26 december tot en met 04 januari.
Nadat ook nog even de stand van zaken omtrent de nieuwe dirigent van het herenkoor onder het
genot van een pilsje en een blokje kaas was besproken werd de vergadering besloten.
Datum volgende vergadering
De volgende bestuursvergadering wordt gehouden ten huize van de secretaris op
dinsdag 28 oktober, aanvang 20:00 uur
Ook Martien van Griensven zal dan worden gevraagd deze vergadering bij te wonen.

