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De eerste vergadering van 1998 werd gehouden ten huize van onze 
penningmeester Henk Sturkenboom.

√√Opening
Jan heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met het 
eerste agendapunt.

√√Ledenwerving
Nu de Kerstdagen en Oud & Nieuw achter de rug zijn wordt het zo 
langzaam weer eens tijd om nieuwe leden te werven voor ons koor. 
Jan heeft daartoe al een brief geschreven aan Mevrouw van Es, 
docente op een school in Boxtel. In deze brief vraagt Jan of er op 
school een muziekdocent is die voor ons koor als tussenpersoon
wil fungeren. Wellicht heeft zij ook connecties binnen andere 
scholen, eventueel ook in Schijndel.

Ook zullen we de media weer benaderen om ons een handje toe te 
steken. Wil zal daartoe weer een artikeltje schrijven. In dit 
artikeltje zal ook worden teruggeblikt op de optredens rond 
Kerstmis 1997.

Tenslotte zal Wil aan pastoor De Jong een lijst opvragen van de 
communicanten van dit jaar. Deze zullen dan weer door ons worden 
benaderd. Henk vreest echter dat pastoor De Jong de communicanten 
liever wil behouden voor het jeugdkoor. We gaan het in elk geval 
proberen !

√√Ledenbestand
Sietz v.d. Aa heeft te kennen gegeven zijn lidmaatschap te willen 
opzeggen. In overleg met zijn ouders is besloten daar nog even mee 
te wachten. Wellicht dat de verhuizing van zijn neefje naar Boxtel, 
en wellicht dan zijn lidmaatschap Sietz van gedachten doet 
veranderen.

Paul Smits krijgt de baard in de keel. Het is dus te verwachten dat 
hij binnen niet al te lange tijd  het koor zal verlaten.

√√Magdalenamis
Jan deelt mee dat ook het Herenkoor nu 'echt' gaat beginnen met het 



instuderen van de Magdalenamis. Het grootste deel is met een keer 
doorzingen wel geleerd maar vooral in de Gloria zitten wat gemene 
plekjes. Getracht zal worden nog voor de zomervakantie de mis in de 
kerk uit te voeren. Jan zal hieromtrent nog overleggen met Mark en 
vragen of Mark verdere afspraken met Ton maakt.

√√Financien
Op dit moment staat er een bedrag van 450,00 op de bank. 

Kosten die nu nog moeten worden afgeschreven zijn:
© Verzekering Renders 86,94;
© Nota Ton van de Weem over November 1997 291,20;
© Nota van Wil inzake secretariaatskosten 38,60;

© Totaal 416,74.

Daarna blijft er nog op de bank over 34,26. Binnenkort is ook nog 
van Ton van de Weem een nota over December 1997 te verwachten. Dit 
betekent dus dat ons banksaldo in de rode cijfers zal komen. 
Daarentegen staat wel dat we binnenkort van de gemeente Boxtel een 
bedrag aan subsidie kunnen verwachten.

Henk stuurt de leden een brief met daarin de vraag om de 
contributie vooruit te betalen over de periode tot aan de 
zomervakantie. In deze brief wordt ook de financiele situatie 
weergegeven en de eventuele contributie-achterstand.

√√Subsidie
"De Groene Warande" biedt aan verenigingen die iets met kunst en 
cultuur te maken hebben de mogelijkheid om een subsidie aan te 
vragen. Jan heeft daarover een artikeltje uit het Brabants Centrum 
meegebracht. Wil zal een verzoek hiervoor indienen.

√√Schooibrief
Henk heeft inmiddels van Ton van Liempt de floppy's ontvangen met 
daarop de adressen. Henk zal daar 50 adressen uit selecteren en de 
enveloppen 



voorprinten.
Wil zal dan de brieven uitdraaien en inpakken. We zullen de leden 
van het Herenkoor inschakelen voor de bezorging.

√√Bedankbrief
De bedrijven die vorig jaar al een donatie hebben gegeven zullen 
een bedankbrief krijgen. Wil heeft een concept meegebracht en deze 
wordt waar nodig aangepast.
Wil zal de aanpassingen op de computer verwerken en de brieven 
verzenden.

√√Brief aan de Rabobank inzake kosten bankhandelingen
Wil heeft ook van deze brief een concept bij zich. Henk zal deze 
verder bekijken en daarna met Wil bespreken.

√√Repetities
We hebben al eerder gesproken over het opdelen van de repetities. 
De opleidings≠groep repeteert nu een half uur en de 
jongenskoorgroep 45 minuten. Er zal in overleg met Ton v.d. Weem 
worden gekeken of er jongens vanuit de opleidingsgroep over kunnen 
naar de jongenskoorgroep. Daarnaast zal ook in overleg met Ton 
nader worden gesproken over het overnemen van de opleidingsgroep 
door de heer Jos Vervoort. De jongenskoorgroep kan dan een uur 
repeteren en de opleidingsgroep (wellicht op een andere plaats en/
of tijd) een half uur. Jan zal hierover met Ton contact opnemen. 
Rond de zomervakantie zullen we een en ander verder bespreken. Jan 
zal nog bij pastoor de Jong informeren naar de mogelijkheid om in 
De Hartslag te repeteren.

Wil merkt nog op dat het verstandig is dat de jongens enkele keren 
met de Heren komen meerepeteren voordat de Magdalenamis wordt 
uitgevoerd. We komen daar later op terug.

Na dit agendapunt verliet Martien de vergadering. Na een korte 
onderbreking werd de vergadering voortgezet.

√√Kampeerspullen
Tijdens een vorige vergadering is het verhuren van de 
kampeeruitrusting al ter sprake gekomen. Wil heeft hiervoor ook 
ondertussen al een foldertje geschreven. 
Henk heeft nagedacht over de prijzen voor het verhuren van de 
spullen. Na overleg met Jan en Wil zijn de prijzen in principe 
alsvolgt vastgesteld: 



"Standaard" tent (5 delen/1,7 m x 8 m)60,© per dag / 400, per week;

Per losse unit, (1,7 m x 2 m)20,© per dag / 100, per week;

Eettent (1,7 m x 6 m)25,;

Keukentent (2 m x 2 m)35, per dag / 200, per week;

Banken

15,per bank

Kookgerei

50,

© Eetgerei

  50,

© Toilettent (ca 1 m x 1 m)  25,

© Gasbranders met lamp 10,

Voor het huren van de kampeeruitrusting wordt een borgsom van 100, 
vastgesteld, die betaald moet worden voor dat de spullen worden 
verhuurd.

Die hiervoor vermelde prijzen zullen in de folder worden vermeld. 

Verenigingen zullen worden aangeschreven en wellicht wordt er een 
advertentie geplaatst in het Brabants Centrum.

√√Jaarverslag
Jan heeft het jaarverslag van Wil gelezen. Op een paar kleine 
aanpassingen na is het jaarverslag accoord. Wil zal deze 
aanpassingen verwerken en een nieuwe uitdraai maken. Jan en Wil 
zullen deze dan beide ondertekenen. Het jaarverslag zal tijdens de 
jaarvergadering van het Herenkoor, op 05 maart a.s., door Wil worden
voorgelezen.

√√Uitgaande brieven
Mede namens de andere bestuursleden verzoekt Henk de secretaris om 
de uitgaande brieven met de medebestuursleden te bespreken of 
eventueel copien uit te delen. Op deze manier blijven ook de andere 
bestuursleden op de hoogte van de 



correspondentie vanuit het secretariaat. Wil zal daarvoor zorgen. 

√√Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 10 maart, 
aanvang 20:00 uur ten huize van onze voorzitter.
Hierna vond de voorzitter het welletjes en werd de vergadering 
gesloten. Wel werd na de sluiting de koorreis van het Herenkoor 
naar Echternach besproken. Nadat ook nog wat andere 
reiservaringen de revue hadden gepasseerd sloeg de klok half
elf en gingen Jan en Wil ook naar huis.

Wil v.d. Broek




