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Notulen vergadering  8 januari 2019 
 
Aanwezig: Lei, Jean, Cees, Patrick en Ans. 
 

1. Opening en mededelingen. 
Lei heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen vergadering 20 november en actielijst.  

• Vervangende repetitie ruimte is geregeld (tijdens de verbouwing van de 
Kollekamp) voor 14 en (eventueel) 21 januari 2019. 

• Er zijn een aantal genodigden gekomen, die waren uitgenodigd voor de kerk en 
gezellig samenzijn op 6 januari. 

• Vanaf januari 2019, alle notulen van de bestuursvergaderingen zichtbaar op de 
site plaatsen voor alle leden van het koor. 

• We blijven aangesloten bij de Onderlinge Federatie, volgende vergadering  
20 maart 2019 Schin op Geul. 

• S.O. Geulle notulen wederom opgevraagd (14-1) van de vergadering van  
26 november j.l. 

 
3. Ingekomen en uitgaande post. Niets ontvangen/ verstuurd. 

 
4. Jaap is afgetreden als voorzitter: nieuwe voorzitter?  

Op repetitieavond zal er worden geïnformeerd of er iemand van het koor 
belangstelling heeft voor deze functie. 
 

5. Werkgroep Toekomst:  
       Patrick zal een samenvatting maken, van eerder ontvangen suggesties van de leden. 
       Deze kunnen dan aan de werkgroep worden gegeven, zodat zij aan de slag kunnen  
       gaan. 
 
6. Notulen KNZV goedgekeurd en vastgesteld. 

 
7. Notulen Onderlinge Federatie goedgekeurd en vastgesteld. 
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8. Seniorenconcert 27 januari  
Alles is rond, Patrick zal bevestiging sturen aan de organisatie. 
Het optreden van het koor is gepland om 14.20 uur. 

          
      9.  3 Korenconcert 
             De organisatie op 18 mei in de Hanenhof  is voor het GMK. 

De entree is vastgesteld op € 10.00 per persoon voor het publiek. 
Gaan we een activiteit en/of kleine maaltijd aan de bezoekende koren voorafgaand 
aan het concert geven? 

             Van te voren de entreekaarten (ca. 5 kaarten p.p.) proberen te verkopen. 
  
    10.   Kienactie  
             Bij de Gemeente Meerssen de vergunning aanvragen.  
             Accoord voor vergunning duurt ca. 14 dagen, datum etc. te bepalen door het              
             bestuur. Dit wordt tijdens de ALV besproken. 
     
     11.  Datum ALV 
             13 februari 19.30 uur in de Kollekamp. 
 
     12.  Mail KNZV uitnodiging voor het Mannenkoor festival 2020  
             Hier gaat niemand van het bestuur naar toe. ( Ans zal afmelden) 
 
    13.  Wvttk  
             Cees : een eventuele aanschaf van een beamer met scherm in de Kollekamp voor de  
                         partituur ? 
             Patrick : zal vragen of de Kollekamp zelf al aan deze mogelijkheid heeft gedacht,        
     omdat die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. 
                             Tevens Paul vragen wat hij hiervan vindt. 
 
 
 
 Rondvraag : geen vragen. 
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