
NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 29-10-1997 
 
Deze vergadering werd gehouden ten huize van onze secretaris Wil van den Broek. 
 
De actielijst werd als leidraad gebruikt voor deze vergadering. 
 
Bijdrage parochie 
Wil heeft inmiddels van de Parochie een brief gehad. Daarin werd medegedeeld dat men pas een 
beslissing neemt over de herinstelling van de parochiebijdrage als er meer duidelijkheid is 
omtrent de dirigent van het Herenkoor. Omdat het Herenkoor inmiddels beschikt over een nieuwe 
dirigent verwachten we dus snel weer een reactie. (=> blijft staan) 
 
Opbouw tenten 
In het voorjaar zal het opbouwen en uitzoeken van de tenten worden vervolgd. Henk is intussen 
bezig zich te oriënteren in de mogelijkheden voor verhuur van de tenten. (=> vervalt) 
 
Grote Club Actie 
Inmiddels zijn er door de jongens 19 loten verkocht. Paul Smits verkocht er 3, Jelte Cusiel 13, 
Mark Stassen 2 en Sietz v.d. Aa 1. De opbrengst voor de clubkas bedraagt 76,00 gulden. (=> 
vervalt) 
 
Schooibrief 
Omdat we nog altijd geen bestanden e.d. van Ton van Liempt hebben ontvangen neemt Jan nog 
maar weer eens contact met hem op. (=> blijft staan) 
 
Communicanten 
Martien heeft twee communicanten bezocht waarvan we geen telefoonnummer hebben. Het 
resulteerde helaas niet in nieuwe leden. (=> vervalt) 
 
Wervingsactie op scholen 
Het is inmiddels gebleken dat de ledenwervingsactie op de scholen helaas niet heeft geleid tot 
ook maar één nieuw lid. We zullen voor de toekomst een nieuwe benaderingsmethode moeten 
bedenken. Eenieder wordt opgeroepen om hierovereens na te denken. 
 
Ledenbestand 
Omdat er nogal wat onduidelijkheid bestond over het exacte ledenbestand is er bij deze notulen 
een actueel overzicht gevoegd van het huidige ledenbestand. 
 
Contributie 
De herinneringen voor het betalen van de contributie zijn verzonden en de achterstand in de 
betalingen is nagenoeg ingelopen. Henk stelt voor om (indien mogelijk) met ingang van 1998 de 
contributie vooruit te innen. Hij zal daarvoor de mogelijkheden onderzoeken. (=>blijft staan) 
 
Repetitieruimte De Hartslag 
Ook hier is met de pastoor over gesproken en net als bij de parochiebijdrage wil men ook hier de 
perikelen rond het Herenkoor afwachten. (=> blijft staan) 
 



Subsidie gemeente 
Henk heeft contact gehad met de gemeente. In januari ontvangt de stichting een bedrag van 
1.450,aan subsidie voor 1998. Henk heeft nog getracht voor 1997 een subsidie te krijgen maar 
deze was volgens de gemeente niet aangevraagd. Dat klopt want de subsidie die we hebben 
aangevraagd is voor 1998. (=> vervalt) 
 
Instellingen 
Jan heeft voor Henk een lijstje gemaakt met instellingen. (=> vervalt) 
 
Collage bibliotheek 
De foto's en folders hebben een plaatsje gekregen in het halletje van de bibliotheek. Ook hier is 
het resultaat helaas 0,0. (=> vervalt) 
 
Gesprek met Ton vd Weem 
Op dinsdag 6 november a.s. zullen Jan en Henk een gesprek hebben met Ton v.d. Weem. Daarin 
zal er worden gesproken over de vergoeding van de repetities en over de dirigent voor de 
opleidingsgroep. 
 
Wil voegde er nog aan toe Ton eraan te herinneren om zondag 07 juni 1998 vrij te houden. Op 
deze zondag trekt weer de H. Bloedprocessie door Boxtel en het zou mooi zijn als onze jongens 
ook weer meelopen. Het gebruikelijke processielied "Praise my Soul" kan dan (eventueel 2-
stemmig) gezongen worden.  (=> blijft staan) 
 
Folder tenten 
Wil zal voor de volgende vergadering een uitdraai maken van de tekening van de tent. De 
volgende vergadering komen we hierop terug. (=> blijft staan) 
 
Dirigent opleiding 
Hierop komen we ook de volgende keer terug als het gesprek met Ton vd Weem geweest is. Jan 
stelt nog voor om voor dit gesprek eerst een gesprekje te hebben met de heer Vervoort. (=> blijft 
staan) 
 
Bedankje schooibrie 
Henk heeft nog geen lijstje gemaakt van de bedrijven die ons een gift hebben overgemaakt. (=> 
blijft staan) 
 
Repetitieruimte muziekschool 
Er is nog geen nota ontvangen voor de kosten van de repetitieruimte. (=> vervalt) 
 
Kerstmis 
Omdat het tijd wordt dat de jongens weer een optreden verzorgen en omdat Kerstmis in aantocht 
is, lijkt het een mooi idee om op te treden tijdens de nachtmis of tijdens de dagmis. Tijdens het 
gesprek met Ton zal hier over worden gesproken. 
 
Jaarverslag 
Wil heeft over 1997 een jaarverslag gemaakt. Hij zal dit voorlezen tijdens de jaarvergadering van 
het Herenkoor. Jan zal het bekijken en zonodig op- of aanmerkingen aan Wil doorgeven. 



  
Datum volgende vergadering 
De volgende vergadering zal worden gehouden op  
 
woensdag 26 november, na de repetitie van het Herenkoor, in De Hartslag. Mocht op deze datum 
ook de Jaarvergadering van het Herenkoor plaatsvinden dat zal in overleg er een nieuwe datum 
worden vastgesteld. 
 
Na een korte discussie over hoe het nu verder moet met het Herenkoor werd de vergadering 
gesloten. 
 
Wil v.d. Broek 
 
bijlagen: 
 actuele ledenlijst; 
 
 actielijst; 
 
 opbouwschema slaap-eettent; 
 
 inventarislijst kampeerinventaris. 
  


