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Notulen vergadering 25 maart 2019 
 
Aanwezig: Cees, Lei, Patrick, Ans 
 

1. Opening en mededelingen 
Lei heet iedereen welkom 

 
2. Notulen vergadering 11 februari  

De herdenkingsdienst in Ave Maria is goed gegaan en de foto van het koor is 
gemaakt 
Notulen zijn verder aangenomen 

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

4.  Mail: Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme (KCET)  
Deze stichting bestaat al enkele jaren. Hun doel is het activeren en in stand    
houden van activiteiten. 

     Voor Meerssen e.o. allerlei musici en kunst roteren. 
     Op 13 september wil men een Bevrijdingsoratorium laten uitvoeren door  
     (profmusici) waarschijnlijk op landgoed Vliek. 

          Dit wordt door mensen in Valkenburg nu ontwikkeld. Patrick is naar deze 
     vergadering toe geweest en zal bij de volgende vergadering weer aanwezig 
     zijn. 

 
      5.  Notulen A.L.V. 13 februari. 
           De notulen zijn opgemaakt op 22 februari maar nog niet op de site geplaatst. 
           Als iedereen van het bestuur akkoord gaat met de notulen kunnen deze op  
           de site worden geplaatst voor de leden. 
        
      6.  Mail: Seniorenvereniging Waalsem: Kerstviering 12 december Kollekamp 
           Het koor is gevraagd om 2 x 45 minuten op te treden. Ons voorstel is 1x45  
           minuten en niet alleen kerstliederen. Tevens zijn de kosten meegedeeld. 
           Reactie inmiddels gehad: zij zullen het met hun bestuur bespreken en hierop 
           terugkomen. 
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7.   Mail K.N.Z.V. 
      Er is een vergadering ivm Koornetwerkdag op 22 maart. 
      Afmelding is doorgegeven.  
 
8.   Mail K.N.Z.V. A.L.V. 13 april Linne 
      Afmelding is doorgegeven. Notulen worden opgevraagd. 
      

      9.  Vergadering Werkgroep Herdenking 75 jaar bevrijding, 17 september 
           Gaat Patrick naar toe op 27 maart. Volgende vergadering bespreken 
 
    10.  Vergadering Zangersdag Onderlinge Federatie 27 maart 
            De Zangersdag zal gehouden worden op 26 oktober a.s 19.30 uur, in  
            ’t Geboeuw Schin op Geul. 
            Maximaal 3 werken ter beoordeling.(15 minuten) 
            Inleveren van de partituur uiterlijk 1 juli. a.s 
            In 2022 is het GMK aan de beurt om deze Zangersdag te organiseren. 
            De volgende najaarsvergadering zal gehouden worden op  
            6 november 19.30 uur, op bovenstaande locatie. 
 
    11.   Concert Dodenherdenking 4 mei  
            Hier gaan wij aan deelnemen met waarschijnlijk 2 nummers. 
            Tevens zullen wij meezingen met het Wilhelmus met begeleiding 
            van de fanfare. 
            Vanwege het wegvallen van de jaarlijkse subsidie zijn wij genoodzaakt  
            € 395.00 voor het optreden te berekenen. 
 
    12.   Mail Henk: Club van 50 en sponsors 
             Lei zal met Henk richtlijnen op papier opzetten voor de voorwaarden van 
             Lief en Leed, Club van 50 en sponsors. 
 
    13.    Wvttk 
             Geen opmerkingen 
 
    14.     Rondvraag 
              Geen opmerkingen         
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