
NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 30-01-1997 
 
De eerste vergadering in 1997 werd gehouden in "De Hartslag". 
 
 
Declaratie: 
Wil overhandigt een declaratie van secretariaatskosten aan Ton. Ton zegt dat hij, 
indien nodig, wel voor schrijfwaren e.d. zal zorgen. 
 
Koorleden: 
Vorige week donderdag, 23 januari, heeft Wil aan de leden van het Herenkoor een 
brief overhandigd. Daarin werd gevraagd naar suggesties van bedrijven die we ook 
nog een schooibrief kunnen sturen. Tot op heden heeft Wil nog geen reactie 
ontvangen. Wel heeft Boyke toegezegd Wil een lijstje met namen te geven. 
 
Schooibrief: 
De afgelopen weken zijn de bestuursleden druk doende geweest met het opzetten 
van een bedrijvenbestand voor het verkrijgen van subsidie. Ton heeft van Wil een 
diskette gehad met daarop de bedrijven uit het eerste deel van het telefoonboek. 
Ton zelf heeft het tweede deel bekeken. Jan heeft de Gemeentegids bekeken en zijn 
lijst aan Ton gegeven. De drie 'lijsten' zijn nu nagenoeg verwerkt in een door Ton 
gemaakt LOTUS©bestand. Ongeveer half februari zullen de eerste 100 brieven 
worden uitgedraaid en verspreid. Daarna, steeds na ongeveer twee weken, worden 
de volgende brieven verstuurd. De koorleden zullen hierbij assisteren.  
 
Wil heeft (als enige) een concept-schooibrief gemaakt en laat deze door Ton en Jan 
lezen. Ton vond dat "Heilig Hart" wat te veel werd vernoemd. Hij vond dat zo wel 
erg veel nadruk op het "Kerkelijke" kwam te liggen. Bedrijven zouden dan geneigd 
zijn om te zeggen "Dat is parochiewerk". Ton zal de brief verder aanpassen. 
 
Ook stelt Ton voor om bij de schooibrief een collage te doen van krantekoppen en 
artikelen omtrent het jongenskoor. Deze moeten dan een beetje schots en scheef 
over de pagina worden verdeeld. 
 
Bibliotheek: 
Jan heeft contact gehad met de Bibliotheek en deelt mee dat het over enige tijd 
mogelijk is een wat grotere collage te plaatsen in de Bibliotheek.  
 
Correspondentie: 
Jan vraagt aan Wil om een brief te schrijven aan de ouders van Florent Klijn. Ook 
moet Wil een brief schrijven aan de ouders van de jongens. In deze brief moeten de 
bestuursleden worden voorgesteld en moet de contributieverhoging worden medege–deeld. 
 
Actielijst: 
Overname bankrekening penningmeester; blijft staan. 
  Ton zal nog contact opnemen met Nol. Nol heeft intussen contact opgenomen met  
  Wil omdat hij nog wat spullen van het Jongenskoor had. Hij zal die aan Ton          



  opsturen. 
   
Verzekering; blijft staan. 
 
Herinnering Boyke;  
  Ton heeft contact gehad met Boyke. Afgesproken is dat Ton als eerste de rekening van Ton van 
de Weem zal voldoen. Daarna volgt de rekening van Boyke. 
 
Overschrijven contributie en bankrekeningnummer; blijft staan. 
  Ton gaat z.s.m. naar de bank om een nieuwe rekening te openen. 
 
Subsidiemogelijkheden onderzoeken; blijft staan. 
 
Ledenwerving; blijft staan. 
  Jan wacht op een foto van Martien van Griensven van het optreden van het koor in Eindhoven. 
Deze zal dan bij een artikeltje worden geplaatst. 
 
Aanleggen opzetje bedrijvenbestand; vervalt 
 
Doorzoeken deel 1 en 2 van het telefoonboek; vervalt 
 
Doorzoeken Gemeentegids; blijft staan. 
  Jan zal voor Ton een exemplaar van de Gemeentegids meebrengen zodat Ton deze nogmaals 
kan bekijken. 
 
Bijdrage Parochie; blijft staan. 
 
Datum volgende vergadering: 
 
Normaal zou de vergadering worden gehouden op 27 februari maar Wil is dan niet aanwezig. 
Daarom zal volgende vergadering van het jongenskoorbestuur worden gehouden op donderdag 
20 februari a.s, tenzij in nader overleg een andere datum wordt gekozen.  
 
Wil van den Broek, 
Secretaris 
 
 
bijlage: actielijst 
  


