NOTULEN BESTUURSVERGADERING J.K.C. d.d. 12-05-1998
Op deze zeer warme dinsdag namen plaats in de tuin bij huize
Sturkenboom voor
weer een bestuursvergadering.
√√ƒƒWil heeft inmiddels van het parochiebestuur een brief gehad. In
deze brief deelt het
parochiebestuur mee geen financi¿-¿le bijdrage beschikbaar te
stellen voor ons
jongenskoor. In de wandelgangen is ons inmiddels ook ter ore gekomen
dat men
ook liever heeft dat we met het H.Hartfeest niet komen zingen omdat
men met de
festiviteiten niet op ons heeft gerekend. Welnu; de jongens komen
gewoon zingen
en wij als bestuur zullen zelf wel voor een traktatie zorgen.
√√ƒƒDe hoofddoelstelling van de heroprichting van ons koor was het
opnieuw aanvullen
van het Herenkoor met een Jongenskoor. Omdat we vanuit de parochie
dus niet
meer op medewerking op welk gebied dan ook hoeven te rekenen is deze
doelstel≠ling dus komen te vervallen. Zowel Jan, Henk als Wil vragen
zich af of het dan
nog wel zinvol is om door te gaan met het Jongenskoor.
Ledenwervingsactie's
leveren niets op, oproepen tot sponsoring evenmin. Laurens Felix,
ad©interim
directeur van het Toonhuis, met wie we onlangs hebben gesproken,
stelde voor ons
koor onder te brengen bij het Toonhuis. De jongens betalen dan
lesgeld aan het
Toonhuis en vanuit het bestuur wordt een en ander aangevuld. Dit
betekent dan wel
dat wij als bestuur en als koor onze zelfstandig¨heid verliezen.
De enige optie die dan nog rest is vragen of Mark van Platen ons
Jongens¨koor over
wil nemen. Jan zal Mark tijdens het weekendje Luxemburg hierover
aanspre¨ken.
Totdat hierover duidelijkheid is worden alle acties gestaakt. Ook
het gesprek met
mevrouw van Es is tot nader order uitgesteld. Als Mark positief
reageert dan kan er
een oproep in de media worden geplaatst voor de groep "Jonge
jongens". Jan zal
Wil over de afloop berichten en Wil zal daar dan voor zorgen.
√√Kamperenƒƒ
Henk en Wil zullen informatie inwinnen over beschikbare
accommodaties in de
omtrek van Boxtel. Hierover in de volgende vergadering meer.

√√ƒƒNet als vorig jaar zou de heer Looymans ook dit jaar met
Hemelvaart een tent
huren. Omdat we totop heden niets vernomen hebben zal Wil contact
met hem
opnemen. N.B. In de folder van de tenten zal Wil ook het adres van
het secretariaat
vermelden voor het geval Henk niet bereikbaar is.
√√Actielijstƒƒ
Blijft grotendeels gehandhaafd. Alleen het eerste punt komt te
vervallen. Er wordt
dan ook geen nieuwe lijst bijgevoegd.
√√Volgende vergaderingƒƒ
De volgende vergadering is op √√dinsdag 30 juni a.s. aanvang 20:00
uurƒƒ bij Jan.
Wil van den Broek

