
   

Boxtel  25 / 2 / 1999

Verslag van de bijeenkomst  24 / 2  van St .Jongenskoor Cantasona .
Aanwezig : J.Spijkers , M.v. Griensven en H.Sturkenboom .

N.a.v. enkele vragen van ouders over de voortgang van de Stichting is deze bijeenkomst 
gepland .

Volgens mededelingen van de voorzitter is de belangstelling  bij de ouders ook zeer 
gering. Indien kinderen niet op de repetitie komen wordt daarvan geen  bericht gedaan. 
Momenteel zijn er nog 6 zangers .
Regelmatig zijn er advertenties geplaatst, zijn scholen bezocht  en zijn ouders persoonlijk 
benaderd . Op korte termijn mag men niet verwachten dat er nog nieuwe leden 
bijkomen .Met dit geringe aantal leden kunnen we echter niet doorgaan .

Reeds eind december hebben we overleg gevoerd met de directeur van het `` 
Toonhuis `` en daarbij aan gegeven dat  het voor het bestuur niet meer mogelijk is om de 
financiële afspraken  , die tot het einde van het schooljaar lopen na te komen . 

Hiervoor kunnen de volgende oorzaken worden aangegeven :
Een te gering aantal leden
De bijdrage van de H.Hartparochie is geheel vervallen.
De bijdrage van de sponsors is geheel vervallen .

Momenteel is het nog mogelijk de bijdrage voor een half jaar te voldoen .

Na enige weken overleg binnen het team van medewerkers  van het ´´ Toonhuis `´ ,met 
name ook over de functie van dirigent T.v.d. Weem is besloten de overeenkomst tussen de 
Stichting Cantasona en het `` Toonhuis ``te beëindigen . Voor de heer T .v.d. Weem 
is een goede oplossing gevonden . Door Stichting Cantasona wordt een periode 
van 6 maanden betaald aan het `` Toonhuis `` .

Voorzitter stelt voor om ook de aktiviteiten van de Stichting per 1 maart te 
beëindigen .

Aan alle ouders wordt een brief verzonden waarin dit wordt medegedeeld , in deze brief 
wordt vermeld dat de zangers  ook koorles kunnen krijgen bij het ``ToonHuis 
`` .Daarnaast  ook vermelden ,  dat M.v.Griensven belangstellenden nog wel onderricht 
wil geven in Gregoriaanse muziek .Misschien zijn er in de toekomst nog wel 
belangstellenden bij voor het H.Hartkoor . 



De financiële zaken worden afgwerkt en het te veel betaalde bedrag  dat de 
ouders hebben betaald wordt aan hen terug gestort .

Op termijn wordt bezien wat er met de aanwezige voorraden aan tenten e.d. wordt 
gedaan . Hiervoor moet ook een oplossing komen,daar jaarlijks een bedrag voor opslag 
en verzekering moet worden betaald .
Overleg met het bestuur  van het H.Hartkoor en  de  Vereniging ``Vrienden  van het 
H.Hartkoor `` zal plaats vinden over met name het electronische orgel en de verdere gang 
van zaken .

Voorzitter :     J.Spijkers 

 

 


