NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 19-12-1996
Voor de tweede bestuursvergadering namen we plaats in de sacristie van onze kerk.
Begroting:
De vergadering werd begonnen met het uitreiken van ledenlijsten en de conceptbegroting voor
het komende jaar. Volgens het concept zouden de exloitatiekosten voor 1997 ca. 5.666, bedragen.
De te verwachten opbrengsten daarentegen zouden maar ca. 2.250, bedragen, hetgeen een niet
gedekt tekort betekent van ruim 1.400,.
Door Ton was nagedacht over het invullen van het tekort. Als eerste moet een zo
groot mogelijk adressenbestand worden opgezet van alle bedrijven in Boxtel.
Daarvoor zullen Ton en Wil ieder een deel van het telefoonboek doorspitten. Jan
neemt de gemeentegids voor zijn rekening. Ton zal alvast een 'opzetje' maken in
WP 5.1. voor de geautomatiseerde verwerking van de gegevens. Eind januari moet
dit bestand dan gereed zijn. Dan zal ook een standaardbrief worden gemaakt die
aan de bedrijven zal worden gestuurd. Of de mailing zal worden uitgeprint of
gecopieerd wordt later bekeken.
Daarnaast worden andere subsidiemogelijkheden onderzocht. Wil zal bij de
bibliotheek een actuele subsidiegids opvragen. Uit het archief van het secretariaat
zijn door Wil de namen en adressen geselecteerd van bedrijven die in het verleden
het koor hebben gesubsidieerd. Hij overhandigt het lijstje aan Ton.
Ook de parochie zal om een bijdrage worden gevraagd. Jan zal Thed vragen om
samen met hem naar de pastoor te gaan. Als laatste zullen oudleden worden
opgeroepen hun steentje bij te dragen.
Actielijst:
Na het bespreken van de begroting wordt de actielijst afgewerkt:
© overname bankrekeningnummer, blijft staan;
© v.d. Pas is betaald t/m 1996;
© herinnering Boyke Brand, blijft staan;
© overschrijvingen contributie, blijft staan;
© begroting opstellen, vervalt;
© subsidiemogelijkheden, blijft staan;
© overname kampspullen, vervalt;
© overname secretariaat, vervalt. Wil en Jan zijn op 7 december jl. bij Hans Mestrum geweest
om het secretariaat over te nemen;
© afspraak met Ton v.d. Weem, vervalt, vergadering was 18-12-1996;
© ledenwerving in de media, blijft staan, wordt in januari hervat;
© club van 100, vervalt;
(club zou worden opgericht bij het 50-jarig bestaan. Door de bekende omstandigheden is deze
nooit opgericht.)

© aanpassen lay-out briefpapier, vervalt.
N.B. De Besluiten en Afsprakenlijst heet vanaf nu "Actielijst"
Na het bespreken van de Actielijst dankt de voorzitter de bestuursleden voor hun
inbreng en wordt de vergadering gesloten.
Datum volgende vergadering:
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 30 januari a.s. tenzij in verband
met de mailing naar de bedrijven een eerder tijdstip wordt afgesproken.
Wil van den Broek,
Secretaris

