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Notulen vergadering 11 februari 2019 
 
Aanwezig: Cees, Lei, Patrick, Ans 
 
 

1. Opening en mededelingen. 
Lei heet iedereen welkom 

 
2. Notulen vergadering 11 februari en actielijst.  

• 3 korenconcert : Henk en André vragen of ze willen helpen om iets op touw 
te zetten voor 18 mei voor de bezoekende koren.  
Inventariseren wie van de “aanhang” van het GMK 3 x concert wil 
bezoeken.  

 
3. Ingekomen en uitgaande post.  

Niets ontvangen / verstuurd. 
 

4. Herdenkingsdienst Bronnenberg 13 maart 19.00 uur bij Ave Maria 

• Er is gevraagd of wij een herdenkingsdienst willen opluisteren op 
bovenstaande datum. Wij vragen hier een minimale vergoeding voor  
van € 75.00 
Paul en pianist informeren.  
Vragen tijdens eerstvolgende repetitie wie van de leden meegaat. 

• Tevens op de avond van 13 maart een recente foto maken van het koor, 
locatie, kledingvoorschrift en tijdstip volgt. 
  

 
5. Mail KNZV 14-1-19  

• Zij bieden de mogelijkheid dat wij ons jaarprogramma op hun site en op 
hun facebook pagina plaatsen. Verder met PR opnemen. 
Ook andere activiteiten om te vermelden zijn welkom. 

 
6. Notulen Henk Spee SO Geulle van 26-11-2018. 

• Ook bij SO bieden ze de mogelijkheid om het jaarprogramma te 
vermelden. Verder met PR opnemen. 
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7.   Uitnodiging Concert de Wiejerdzangers (26-10-19) in St. Joost. 

Eerst Onderlinge Federatie vragen op welke datum zij het concert in oktober        
hebben.(Ans).Daarna zal besluit worden genomen of wij wel/niet  

    meedoen in St. Joost. 
 
8.   Limburgse Koordagen 4-5-6 oktober Roermond. 
      Bespreken met Paul en muziek comm. Welke stukken zingen? 
      Tevens de leden vragen of hier interesse voor is. 
 

      9.   Wvttk.  
   Notulen opvragen van vergadering Cultureel Cafe van 11 januari (Ans) 
 
 
    10.  Rondvraag  
           Geen vragen. 
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