
NOTULEN BESTUURSVERGADERING J.K.C. d.d. 10-03-1998

De vergadering wordt gehouden ten huize van onze voorzitter en 
wordt, als ook
Henk is gearriveerd, om 20:30 uur geopend. Martien v. Griensven is 
afwezig

√√Voorstel m.b.t. repetities
Als eerste wordt het "Voorstel m.b.t. repetities" doorgenomen. Henk 
heeft in een
overzichtje twee opties voor het herindelen van de repetities 
vermeld. Gezien de
beschikbare financi¿-¿le middelen kiest het bestuur unaniem voor de 
tweede optie. 

Deze houdt in:
De Jongenskoorgroep 45 minuten les krijgt van Ton op het 
'normale'¡tijdstip, op vrijdag van 16:00©16:45 uur, voorlopig op de 
muziekschool; 

De opleidingsgroep krijgt 45 minuten les van Jos, bij Jos thuis, op 
woensdag of donderdag. Samen met de ouders zal worden besproken op 
welke dag en tijd.

Gesprek met de ouders
Zoals gezegd wordt in dit gesprek de herindeling van de repetities 
besproken.
Daarnaast zal er in samenspraak met de ouders worden gebrainstormd 
over een
uitje voor de jongens. Wijzelf denken bijvoorbeeld aan een weekendje 
in Duitsland,
een weekend kamperen met onze tenten of een dagtrip. 

De kosten voor een weekendje Duitsland bedragen ca. ¿¿ 350,©. De 
kosten voor een
dagtrip naar bijvoorbeeld een pretpark zijn ca. ¿¿ 30,© per persoon 
dus kamperen zal
het goedkoop¨ste zijn. 

√√Optredensƒƒ
In de toekomst zal er een duidelijkere planning worden opgesteld 
zodat de jongens
naar een volgend optreden toe kunnen werken. Dit natuurlijk in 
samenspraak met
Ton en Jos.

√√Mevrouw van Esƒƒ
Tot op heden is er niets meer vernomen van Mevrouw van Es. Jan stelt 
voor een
afspraak te maken voor een gesprek. Ook met de muziekdocente van de 
Hobben≠donken zal een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. Deze 
docente heeft
reeds contact opgenomen met Wil en zal nog contact opnemen met Jan.



√√H. Bloedprocessieƒƒ
De organistatiecommissie van de H. Bloedprocessie heeft gevraagd of 
het Jongens≠koor dit jaar weer mee kan lopen in de processie. Er zal 
dan een eenvoudig
Nederlands liedje gezongen moeten worden en dat enkele malen 
gedurende de
processie. Omdat Ton vd Weem waarschijnlijk niet zal kunnen meelopen 
stelt Wil
voor om Jos Vervoort te vragen om met de jongens mee te lopen. Jos 
kan dan ook
samen met de jongens het lied instuderen. Jos kan dan eventueel ook 
een keer met
de jongens het lopend zingen oefenen. 

In het oogpunt van de pubiliciteit vindt het bestuur het een goede 
zaak om mee te
doen. In het gesprek met Ton en Jos op 11 maart zal hierover verder 
worden
besproken. Ook in het gesprek met de ouders kan het eventueel worden 
besproken.
Wil merkt nog op dat, als het meelopen definitief doorgaat, de 
kostuums zullen
moeten worden gepast. Dit moet dus tijdig aan de organisatie worden 
doorgegeven
zodat zij e.e.a. kunnen voorbereiden.

√√Actielijstƒƒ

©¡¡√√Bijdrage parochieƒƒ
¡¡Nog geen reactie ontvangen. Wil zal een nieuwe oproep doen.

©¡¡√√Schooibriefƒƒ
¡¡In februari zijn er wederom 39 schooibrieven verzonden. Tot nu toe 
heeft dit
¡¡geresulteerd in een bijdrage van ¿¿ 100,© van Hekkens, ¿¿ 100,© 
van 
¡¡M. Knoo¨ps, ¿¿ 250,© van de Rabobank en ¿¿ 250,© van de Van Geel 
Groep. 
¡¡Ook heeft intussen de Rotary een bijdrage van ¿¿ 500,© toegezegd.

©¡¡√√Repetitieruimte De Hartslagƒƒ
¡¡Is voorlopig niet nodig. Henk zal Laurens Felix benaderen over de 
kosten
¡¡van de repetitieruimte in de Muziekschool

©¡¡√√Bedankje n.a.v. schooibriefƒƒ
¡¡De bedankbrieven zijn op 1 na verzonden. Wil zal ook deze laatste 
verzen≠¡¡den.

©¡¡√√Dirigent opleidingƒƒ
¡¡Is rond. Zie het begin van de notulen.

©¡¡√√Ledenwervingƒƒ



¡¡Loopt. Zie het item Mevrouw van Es elders in de notulen.

©¡¡√√Lijst communicantenƒƒ
¡¡Nog niet ontvangen. We wachten af.

©¡¡√√De Groene Warandeƒƒ
¡¡Dit jaar krijgen we geen subsidie. Eind augustus zullen we opnieuw 
een
¡¡verzoek indienen.

©¡¡√√Brief Rabobankƒƒ
¡¡Niet verzenden. We hebben immers al een bijdrage ontvangen. 
Wellicht dat
¡¡deze eind augustus/begin september nog moet worden verzonden.

©¡¡√√Folder tentenƒƒ
¡¡Is gereed. Wil zal deze copi¿-¿ren en aan Henk geven.

©¡¡√√Jaarverslagƒƒ
¡¡Is gereed en accoord bevonden. Op de jaarvergadering van het 
Herenkoor
¡¡wordt het verslag voorgelezen.

©¡¡√√Brief contributieƒƒ
¡¡Is verzonden en een aantal betalingen is ontvangen.

©¡¡√√Ledenwerving in de mediaƒƒ
¡¡Deze week verschijnt er weer een artikeltje in de kranten.

©¡¡√√Mevrouw van Esƒƒ
¡¡Zie elders in deze notulen.

√√Datum volgende vergaderingƒƒ
De volgende vergadering zal plaatsvinden op √√Dinsdag 14 april, 
aanvang 20:00ƒƒ ten
huize van de secretaris.

Hierna werd de vergadering gesloten. Nadat ook het huidige wel en 
wee rondom het
Herenkoor is besproken is het 22:30 uur geweest en gaan Henk en Wil 
huiswaarts. 

Wil van den Broek

bijlage: actielijst


