NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN TON VD WEEM
gehouden op 18 december 1996, 21:00 uur in De Hartslag (N.B. Ton(W) = Ton van de
Weem/Ton(L) = Ton van Liempt)
Het aantal leden wat we op dit moment hebben is, volgens Ton(W) goed om mee te
beginnen. We moeten echter niet te hard van stapel lopen. De kwaliteit van het
koor zal langzamerhand moeten groeien. Ton(W) heeft rond het opstarten van een
jongenskoor de nodige ervaring opgedaan. Hij is in Tilburg al 1 jaar bezig met
het opstarten van een jongenskoor.
Nieuwe leden:
Jan Spijkers vraagt aan Ton(W) of nieuwe leden gewoon kunnen aansluiten bij de
opleidingsgroep. Dan kan, zegt Ton(W). Elk nieuw lid ondergaat eerst een testje
om te zien in welk groepje hij komt. In principe kan elk nieuw lid aansluiten bij de
opleidingsgroep. Alleen jongens die 9 jaar of ouder zijn worden (in principe) niet
aangenomen.
Van opleidingsgroep naar jongenskoorgroep:
Als een jongen er aan toe is qua gedrag en kwaliteit dan zal worden bekeken of
deze over kan naar de jongenskoorgroep. Het is belangrijk om te zorgen voor
continuiteit binnen de groep. Ton(W) zal Martien berichten als een van de jongens
van het opleidingsgroepje naar de andere groep kan.
Overigens gaat Ton(W) eind januari met de jongens van de jongenskoorgroep nog
een nadere stemtest doen.
Zingen in de kerk:
Ton(W) had het bestuur eerder laten weten (in de toekomst) 5x per jaar met het
jongenskoor in de kerk te willen optreden. Het bestuur vond dat echter dat 1x per
maand het jongenskoor in de kerk moet zingen. Er zou dan een zgn. cyclus moeten
zijn samen met het herenkoor. Het herenkoor zingt dan een zondag Gregoriaans,
een zondag meerstemmig en (op de lange termijn) een zondag met de jongens
samen.
Ton(W) wil proberen met de jongens een eenvoudige eenstemmige mis in te
studeren. Deze zal dan in het najaar van 1997 in de kerk worden gezongen.
Later zal worden bekeken of de jongens ook samen met de heren op donderdag–avond gaan
repeteren.
Financien:
Ton(L) vraagt aan Ton(W) hoe het zit met de afdracht van de BTW over de

vergoeding van de zangopleiding. Ton(L) had van Boyke een nota gehad met BTW.
Ton(W) deelt mee dat als hij de jongens les geeft hij geen BTW hoeft af te dragen.
Het gaat dan om onderwijs aan personen onder de 18 jaar. In geval van een optreden moet
Ton(W) echter wel BTW afdragen. Ton(W) zal ook een post reiskosten
gaan declareren. Hij moet immers van Oirschot naar Boxtel komen om de jongens
les te geven. De reiskosten gelden alleen als Ton(W) les komt geven, niet in
vakanties. Voor het komende jaar zullen de totale kosten ca 3.500, bedragen.
Ledenwerving:
Na de kerstvakantie worden alle scholen en a.s. communicanten aangeschreven.
Ook in de media zullen dan weer artikelen verschijnen omtrent de ledenwerwing
voor het jongenskoor.
Optreden:
Aanstaande maandag, 23 december, verzorgen de 11 jongens van de jongenskoor–groep samen
met andere kinderkoren van Ton(W) een optreden in het zorgcentrum
Vonderhof in Eindhoven.
Wil van den Broek

