
NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 14-04-1998

Op deze "Derde Paasdag" vond onze 13e bestuursvergadering plaats ten 
huize van
de secretaris.

Als leidraad voor de vergadering nemen we weer de actielijst die bij 
de vorige
notulen was gevoegd.

√√Parochiebijdrageƒƒ
Op 11 maart heeft Wil opnieuw een verzoek gezonden aan het 
kerkbestuur. Tot op
heden is hierop nog geen reactie ontvangen.

√√Schooibriefƒƒ
De vorige vergadering werd al gemeld dat er weer 39 brieven 
verzonden waren.
Tot op heden is er ¿)¿¿)¿n reactie ontvangen. Dumeco stuurde een 
brief met de melding
dat ze ons veel succes wensen maar geen bijdrage over zullen maken. 
Van de
Rotary Club, die een bijdrage had toegezegd, is nog niets ontvangen.

√√Repetitieruimte De Hartslagƒƒ
Henk heeft contact opgenomen met Laurens Felix. Deze zal ons 
binnenkort uitnodi≠gen voor een gesprek. Dit gesprek zal op korte 
termijn plaatsvinden.

√√Bedankje schooibriefƒƒ
Ook het laatste bedankje is inmiddels verzonden. 

√√Lijst communicantenƒƒ
Van pastoor De Jong is er nog geen reactie op ons veroek voor de 
lijst van de
communicanten. Wil zal nogmaals, en nu ter attentie van het 
kerkbestuur, hiertoe
een verzoek indienen.

√√Folder tentenƒƒ
Henk heeft intussen 30 folders verspreid. De volgende 30 zijn 
intussen gereed voor
verzending. Henk heeft nog geen reacties ontvangen. Hij merkte nog 
op dat er een
typefout in de folder staat. De oppervlakte van de tent is fout 
vermeld. Wil zal dit
aanpassen.

√√Ledenwervingƒƒ
Jan heeft inmiddels mevrouw Van Es gebeld. Een en ander is door 
ziekte van mevr.
van Es wat vertraagd. Mevrouw van Es is werkzaam op De Beemden en de
Molenwijkschool. Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden met haar 
om een en



ander toe te lichten. Getracht zal worden dit gesprek te plannen op 
28 april a.s.
‘ÿ,†2†2†2ÿÿ‘
In het kinderkoor van de muziekschool zingen enkele jongens. Ons is 
ter ore
gekomen dat deze jongens voornemens zijn dit koor te verlaten. Dit 
kan zijn omdat
er verder alleen meisjes lid zijn ¿;¿f vanwege Ton v.d. Weem. 
Wanneer het eerste
het geval is dan kunnen we deze jongens wellicht interesseren voor 
een lidmaat≠schap bij ons koor ?
√√
Repetitiesƒƒ
Het voorstel zoals dat aan het begin van de vorige notulen werd 
vermeld is
voorlopig afgeblazen. Tot aan de vakantie blijft alles bij het oude. 
Het enige wat er
verandert is de samenstelling van de groepen. Omdat het 
jongenskoorgroepje nog
maar uit drie jongens bestaat heeft het bestuur besloten beide 
groepen samen te
voegen tot een groep die dan in principe van 16:30 uur tot 17:15 uur 
zal repeteren.
Wellicht heeft Mark van Platen interesse om de jongens na de 
vakantie les te
geven. Om hierover duidelijkheid te krijgen zal er met Mark een 
gesprek plaatsvin≠den op een woensdagavond na de repetitie. Wellicht 
kunnen de jongens dan ook op
woensdag repeteren in de Hartslag ?

√√Heilig Hartfeest op 21 juni a.s.ƒƒ
Tijdens de hoogmis zullen de jongens weer van de partij zijn. Ook 
het in oprichting
zijnde dameskoor zal indien mogelijk meezingen. Henk stelt voor 
enkele bekende
volkszangliederen meerstemmig te zingen. Hij heeft daartoe nog wel 
enkele werken
beschikbaar. Ook Wil heeft zelf enkele zettingen gecomponeerd en 
stelt deze
beschikbaar. Henk zal bovendien contact opnemen met Gooi & Sticht om 
te kijken
welke liederen er in het misboekje van deze zondag komen.

√√Tentenƒƒ
Aanstaande zaterdag, 18 april, zal het opruimen van de tenten worden 
vervolgd.
Ten behoeve van het drogen van de tenten als deze nat terugkomen 
zullen enkele
haken in de stal worden bevestigd. Van Dhr. vd Pasch hebben wij 
daarvoor
toestemming gekregen, Jan zorgt voor de haken e.d.

√√Parochiebladƒƒ
Wil heeft een artikeltje geschreven voor in het parochieblad. Dit 



wordt door Jan en
Henk accoord bevonden en Wil zal het bij de redactie inleveren.

√√Activiteitenƒƒ
In mei zal er weer een activiteit worden georganiseerd. Jan denkt 
aan kanovaren of
een dropping. Hij zal hierover met Martien contact opnemen. Later 
meer.
‘ê)†2†2†2ÿÿ‘
√√Kampeerweekendƒƒ
Zoals in de vorige vergadering is besproken zullen we een 
kampeerweekend voor
de jongens organiseren. In principe zal dit plaatsvinden in het 
weekend van 
17, 18 en 19 juli a.s. Als eerste moet duidelijk worden waar we gaan 
kamperen.
Omdat op vrijdagochtend de tenten moeten worden opgezet stelt Jan 
voor binnen
een straal van circa 50 kilometer rond Boxtel een geschikte locatie 
te zoeken in
verband met het op en neer rijden. Henk zal de mogelijkheden 
inventariseren.

We zullen natuurlijk niet de hele kampeerinventaris meenemen. 
Gedacht wordt aan
een slaaptent, de keukentent, kookbenodigdheden, banken en wellicht 
de eettent.

Tijdens ons kampeerweekend zal er een aantal activiteiten 
plaatsvinden. Jan en
Henk zullen hiertoe de mogelijkheden inventariseren. Wellicht kan er 
's©avonds een
dropping en/of een vossenjacht georganiseerd worden. Hierover de 
volgende
vergadering meer. 

√√Ingekomen stukkenƒƒ
Voortaan worden op het einde van de notulen de ingekomen stukken van 
de
afgelopen periode vermeld. Deze kunnen dan op verzoek worden 
ingezien.

In de afgelopen periode hetvolgende ontvangen:
© Mailing "Stichtingen & Verenigingen";
© Voorstel m.b.t. repetities;
© Brief van De Groene Warande;
© Aanvraagformulier subsidie Gemeente Boxtel;
© Mailing RUDH©Marketing;
© Brief van Dumeco als reactie op de schooibrief;
© Mailing van National Pen;
© Brief van Van Geel inzake promotieactiviteiten;
© Bijlagen die bij het subsidieformulier zijn gevoegd;
© Uitnodiging afscheidsreceptie Mario Knoops;
© Ontvangstbevestiging subsidieverzoek Gemeente Boxtel.



√√Datum volgende vergaderingƒƒ
De volgende vergadering zal plaatsvinden op √√dinsdag 12 mei, 
aanvang 20:00 uurƒƒ
ten huize van onze penningmeester.

Wil van den Broek
secretaris


