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Volgens afspraak zouden we eigenlijk op 30 juni vergaderen bij Jan.
Door omstan≠digheden vond de vergadering enkele dagen later plaats
ten huize van onze penning≠meester.
√√Looymansƒƒ
Wil heeft de heer Looymans, die vorig jaar met Hemelvaart van ons
een tent e.d.
huurde, gebeld over de afspraak voor de huur dit jaar. Welnu, dit
jaar organiseert
een andere reiscommissie het uitstapje en is een andere accommodatie
gehuurd.
√√Muziekschoolƒƒ
Zoals we met Laurens Felix besproken hebben in ons gesprek kunnen de
jongens
worden ondergebracht in een aparte zangklas op de muziekschool.
Hierover worden
de volgende afspraken gemaakt die nog nader met Laurens zullen
worden bespro≠ken:
© ¡¡De jongens vormen een aparte zangklas op de muziekschool;
©¡¡De repetitietijden blijven (zo mogelijk) hetzelfde;
©¡¡Naar behoefte kan dan nog enkele keren per jaar met de heren in
de kerk
¡¡worden gezongen;
©¡¡De jongens staan dan onder 'supervisie' van de muziek¨school en
wij als
¡¡bestuur organiseren enkele keren per jaar een activiteit;
©¡¡Het bestuur draagt de zorg voor de aanvoer van nieuwe leden;
©¡¡Het lesgeld bedraagt ¿¿ 90,©, evenveel als de huidige
contributie;
©¡¡De jongens betalen het lesgeld niet rechtstreeks aan de
muziekschool maar
¡¡aan de clubkas. De penningmeester zal dan het totale lesgeld aan
de muziek≠¡¡school afdragen.
Henk zal een afspraak maken met Laurens Felix voor een tweede
gesprek z.s.m.
√√Kamperenƒƒ
Omdat het weekend van 17, 18 en 19 juli nu wel erg dichtbij komt
wordt er na lang
wikken en wegen besloten om in het weekend van 25, 26 en 27
september met de
jongens te gaan kamperen. Martien heeft mogelijk een adres in
Udenhout waar we
terecht. Martien neemt de draagbare telefoon van Henk ter hand en
belt naar
Udenuout. Welnu, we kunnen er terecht om te eten en te slapen. De
kosten
bedragen ¿¿ 15,© per persoon, per dag.
Martien stelt voor aan de jongens een bijdrage van ¿¿ 10,© te

vragen. Aldaar kunnen
we een huifkartocht maken en wandelen in de Loonse en Drunense
Duinen. Martien
zal ter plekke kijken hoe een en ander er uit ziet. Nadat Martien
ter plekke is
geweest kan een en ander verder worden uitgewerkt en kunnen de
activiteiten
worden georganiseerd. Op een later tijdstip wordt hierover verder
gesproken.‘-†2†2†2ÿÿ‘
√√Secretarisƒƒ
Wil geeft aan op korte termijn zijn functie als secretaris te willen
be¿-¿indigen. Alle
energie en moeite die er in het jongenskoor gestoken wordt levert
weinig, zeg maar
gerust niets op. Ledenwervingsacties in de media en op de scholen
resulteren in
niets. Ook de dicipline van leden en ouders laat, buiten de normale
repetitietij¨den,
te wensen over. Op woensdag 17 juni repeteerden de jongens met de
heren voor de
uitvoering op zondag 21 juni, ter gelegenheid van het Heilig
Hartfeest. De helft
van de leden verscheen niet op de repetitie, zonder zich tijdig af
te melden.
Jelte Cusiel, die vooraf had gemeld later te komen i.v.m. de
avond¨vierdaagse,
verscheen evenmin. Siets van der Aa had zich als enige afgemeld. Als
klap op de
vuurpijl weigert het parochiebestuur verder alle medewerking
waardoor onze
hoofddoelstel¨ling is komen te vervallen. Dit alles heeft bij Wil
alle motivatie
weggenomen om nog langer door te gaan. Jan, Henk en Martien geven
aan deson≠danks toch door te willen gaan maar respecteren deze
beslissing en we zullen dit
nog bespreken. Wil zegt toe in elk geval tot aan de vakantie in
functie te blijven.
√√Vakantieƒƒ
Op vrijdag 17 juli vindt de, voorlopig, laatste repetitie plaats. Na
de vakantie, op
vrijdag 11 september, pakken we de draad weer op.
√√Volgende vergaderingƒƒ
Er is nog geen afspraak voor een volgende vergadering. Mogelijk was
dit de laatste
voor de vakantie. Wanneer nodig zal nog een afspraak worden gemaakt.
Wil van den Broek
Voor het geval dat dit de laatste notulen zijn voor de zomervakantie

wens ik
iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de voortgang
van ons
jongenskoor alvast een prettige vakantie en tot ziens in september.

