
NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 27 maart 1997 
 
Het is vandaag Witte Donderdag. Na de mis en een korte repetitie nemen we plaats 
in de Hartslag voor een korte vergadering. 
 
Subsidie gemeente 
Jan Spijkers deelt mee dat we van de gemeente Boxtel een jaarlijkse subsidie kunnen krijgen.  
 
Deze subsidie houdt in:  
40% van de zaalhuur (nog niet van toepassing); 
3, per lid, per jaar; 
10% van de contributie; 
20% van de kaderkosten. 
 
Na een kleine berekening van Ton blijkt dat dit voor ons een bedrag van ongeveer 1.200, zou 
betekenen. Ton zal de benodigde formulieren, voor zover mogelijk, invullen.  
 
Optreden 
Het optreden van het Jongenskoor in de kerk zal niet in mei plaats vinden. Dat vond Ton van de 
Weem nog te snel. Het is in elk geval zeker dat het Jongenskoor nog voor de zomervakantie 1997 
in de kerk zal optreden. 
 
Verhuur tenten 
Wil heeft een telefoontje gehad van de heer Loomans. Deze belde namens een senioren-
basketbalteam uit Schijndel. In het hemelvaartweekend gaat deze club kamperen en, evenals 
vorige jaren, willen zij weer graag gebruik maken van onze kampeerinventaris. Voor de huur van 
de tenten e.d. krijgt het Jongenskoor een vergoeding van 300,. Ton voegt er aan toe dat zij 
eventueel voor 3.000, de hele kampinventaris van ons kunnen kopen. Wil zal dat doorgeven. 
 
Voordat de tenten kunnen worden verhuurd moeten ze eerst worden nagekeken. Jan heeft 
Martien Habraken, Martien van Griensven en Henk Sturkenboom bereid gevonden daarbij te 
assisteren. Ook Jan en Wil, en eventueel Ton, zullen daarbij helpen. Wanneer dat zal gebeuren 
wordt nog nader afgesproken. 
 
Mailing/Schooibrief 
De afgelopen week zijn de eerste 25 brieven verzonden. Allereerst worden de bedrijven die alle 
drie de bestuursleden hebben aangekruist aangeschreven. Daarna de bedrijven met twee kruisjes, 
daarna met één kruisje en daarna die zonder kruisje. De bedrijven zonder kruisje zullen op 
postcode worden gesorteerd zodat hele straten bij elkaar komen. 
 
Wil vindt dat de koorleden niet erg enthousiast zijn m.b.t. het Jongenskoor. Ton en Jan vinden dat 
ook en Ton deelde mee dat ook de koorleden binnenkort een schooi-brief kunnen verwachten. 
Deze zal in grote lijnen gelijk zijn aan de schooibrief naar de bedrijven. Maar ook assistentie bij 
het bezorgen van de schooibrieven is natuurlijk gewenst!! 
 
Ton stelt nog voor om de leden van het comitee van aanbeveling een bedankbrief te sturen. Als 
bijlage bij deze brief kan dan een exemplaar van de schooibrief met inlegvel worden 



meegezonden. 
 
Bijdrage parochie 
Jan zal met de pastoor en het kerkbestuur een gesprek gaan voeren over de bijdrage van de 
parochie. 
 
Ledenwerving in de media 
Jan heeft inmiddels een nieuwe foto van het Jongenskoor gekregen. Deze zal, samen met het door 
Wil geschreven artikel, deze week worden ingeleverd bij de diverse kranten. 
 
Brief aan de ouders van de jongens 
Wil vraagt of hij de brief aan de ouders van de jongens kan versturen. Er was namelijk besproken 
om de eventuele betalingsachterstand van de contributie op deze brief te vermelden. Nu is 
besloten om dat niet te doen. Wel wordt in de brief vermeld dat de contributie is verhoogd. Ook 
het aanschrijven van de Boxtelse bedrijven zal in de brief worden vermeld. 
 
Grote Club Actie 
Ton vroeg of het al zinvol was om aan de Grote Club Actie mee te doen. Hij zal daarover eens 
informatie gaan vragen. 
 
H. Bloedprocessie 
Tijdens de vergadering samen met de Vriendenkring en het Herenkoorbestuur kwam de 
H.Bloeprocessie ter sprake. "Zou het Jongenskoor kunnen meelopen ?" werd er gevraagd. Na 
overleg met Ton van de Weem is besloten om dit jaar nog niet mee te doen. Ton van de Weem 
vond het verstandiger om met de Magdalenamis te gaan beginnen dan de jongens voor te 
bereiden op de H.Bloedprocessie. Bovendien is Ton op 25 mei verhinderd en zou er dus iemand 
anders met de jongens mee moeten lopen. Wellicht volgend jaar ?? 
 
Actierol 
Overschrijvingen contributie, vervalt 
 
Subsidiemogelijkheden onderzoeken, blijft staan 
 
Ledenwerving in de media, blijft staan 
 
Bijdrage parochie, blijft staan 
 
Verzenden eerste deel mailing, is gebeurd en kan dus vervallen. 
 
Brief aan Dhr. van Geel, vervalt 
 
Lijst communicanten, blijft staan. Volgens de pastoor hadden we al een overzicht gehad van de 
communicanten van 1997. Dit zal verder worden onderzocht. 
 
Vrijwilligers opbouw tenten, blijft staan. 
 
 



Datum volgende vergadering 
De volgende vergadering zal worden gehouden op donderdag 24 april a.s. tenzij in overleg een 
ander tijdstip wordt gekozen. 
 
Wil van den Broek 
Secretaris 


