
NOTULEN BESTUURSVERGADERING S.J.C. d.d. 26-11-1996 
 
Dit zijn de notulen van de eerste bestuursvergadering van het kersverse bestuur van 
de Stichting Jongenskoor Cantasona.  
De vergadering werd gehouden ten huize van Ton van Liempt in Berkel-Enschot. 
 
Doel van deze eerste vergadering was een beeld te krijgen rondom de huidige stand 
van zaken bij het jongenskoor.  
 
Als eerste werden de formulieren voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
voorzien van de correcte gegevens.  
 
Ton van Liempt stelde voor om een zogenaamde "Besluiten en afsprakenlijst" op te 
stellen zodat elk bestuurslid kan zien wat zijn taken zijn. Bij elke vergadering zal 
deze dan worden bijgewerkt. Zaken die zijn afgedaan worden van de lijst verwijderd, nieuwe 
zaken worden toegevoegd. Jan en Wil stemmen hiermee in. 
 
Daarna kwamen zaken als verzekering, opslag van de kampeerspullen en contributie 
aan de orde. Ook de financiele stand van zaken werd besproken. Op dit moment 
bedraagt de contributie 5, per maand. Ton zal bij de Rabobank informeren of het 
oude rekeningnummer in stand kan blijven of dat er een nieuwe rekening geopend 
moet worden. Ook zal hij informeren naar de mogelijkheden omtrent automatische 
overschrijvingen van de contributie. 
 
De dirigent van het jongenskoor, docent Ton van de Weem, heeft voor de komende 
periode een programma opgesteld. Het jongenskoor zal in 1997 o.a. aan twee 
jeugdkorendagen in Veldhoven (of Geleen) meedoen. Op 23 december a.s. zal het 
jongenskoor samen met het kinderkoor van de muziekschool en een jongenskoor 
i.o. uit Tilburg een kerstviering verzorgen in Eindhoven. Ook heeft Ton van de 
Weem een lijstje gemaakt van organisatiepunten voor de komende periode.  
 
Als laatste werd de vergaderfrequentie besproken. Voorlopig vergadert het bestuur 
elke (voor)laatste donderdag van de maand na de repetitie in De Hartslag. 
 
Daarna dankte de voorzitter de bestuursleden voor hun inbreng en werd de vergadering 
beeindigd. 
 
Wil van den Broek, 
Secretaris 
 
Bijlagen: Besluitenlijst 
 
  
 
Planning en Organisatie door Ton van de Weem 
 
Adressenlijstje bestuursleden 



 
CANTASONA JONGENSKOOR PLANNING EN ORGANISATIE 
Maandag 23 december Kerstviering Zorgcentrum Vonderhof aan de               
Bernhardplaats 1 in Eindhoven, tegenover de Moskee (achter het zorgcentrum is genoeg 
parkeergelegenheid). Samen met Veldhovens Jeugdkoor, Kinderkoor Muziekschool en Tilburgs 
Jongenskoor in oprichting. 
Zaterdag 22 februari deelname aan kinder- en jeugdkorendag in Geleen (of Veldhoven). Van 
15.00 uur tot 17.30 uur. Samen met o.a. Koorschool van de Westelijke Mijnstreek en Veldhovens 
Jeugdkoor. 
Zaterdag 05 april deelname aan Jeugdkorendag in Veldhoven (of Geleen).      
Van 15.00 uur tot 17.30 uur.  
 
ORGANISATIEPUNTEN 
In januari 1997 opnieuw bekijken welke jongens geschikt zijn om in het jongenskoor te zingen en 
welke jongens eers in het opleidingskoor hun vaardigheden verder ontwikkelen. Hierover verslag 
uitbrengen aan de ouders. 
Beginnen met het instuderen van een eenvoudige 1-stemmige mis. Deze in september 1997 
uitvoeren in de kerk. 
Pas als in het jongenskoor 20 geschikte jongens zingen overstappen naar twee maal repeteren per 
week. 
Er naar streven op den duur 5x per jaar in de kerk te zingen en daarnaast aan profane muzikale 
evenementen deelnemen. 
Het leden werven blijft steeds belangrijk. 
 
ADRESSENLIJSTJE BESTUUR JONGENSKOOR CANTASONA 
Voorzitter: 
Jan Spijkers 
Rozengaard 63 
5283 GE  Boxtel 
Telefoon: 0411684994 
 
Secretaris: 
Wil van den Broek 
Corpus 38 
5282 MJ  Boxtel 
Telefoon: 0411678139 
 
Penningmeester: 
Ton van Liempt 
Vincent van Goghlaan 22 
5056 CT  Berkel©Enschot 
Telefoon: 013-533429 


