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Notulen vergadering 26 juni 2019 
 
Aanwezig: Cees, Lei, Jean, Patrick, Ans 
 

1. Opening en mededelingen. 
Lei heet iedereen welkom 

 
2. Notulen vergadering 9 mei 

           Notulen zijn verder aangenomen 
 
      3.  Ingekomen en uitgaande post.  
           Niets ontvangen / verstuurd. 
 

4.  Mail 11 mei: Huis voor de kunsten gratis compositie 75 jaar bevrijding  
     beschikbaar.  
     Hier is met Paul over gesproken, deze compositie duurt erg lang, is niet  
     haalbaar. Wel downloaden en opslaan voor de muziekcommissie. 
     Na het optreden bij HH terug naar Markt alwaar afwisselend musiceren door   
     Fanfare, Harmonie en GMK.  
     Programma gedetailleerd meedelen aan leden en op de site plaatsen na de  
     zomervakantie. 
 

      5.  Mail 19 mei: Programma 75 jaar bevrijding: 
           Verzamelen op de markt in Geulle op 15 september 10.15 uur. 
           Vertrek naar het Heilig Hart, optreden om 10.30 uur.  
           De installatie GMK meenemen voor op de markt.  
           Bij heilig Hart zal de installatie van de Scouting worden gebruikt. 
 
      6.  Mail 19 mei: Punten van aandacht 75 jaar bevrijding: 
           Opstelling deelnemers, muziek etc. 
          

7.   Mail 13 juni: UBO register K.v.K. vanaf 2020 
      UBO zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economische belang  
      in een organisatie hebben, dit geldt ook voor verenigingen.  
      Afwachten wat het UBO ons verder gaat toesturen. 
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8.   Mail 3 juni: optreden 21 december 11.00-17.00 winkelcentrum Meerssen 
      Wij zijn gevraagd om op te treden. 
      In principe gaan wij er naar toe, verdere info is opgevraagd bij de organisatie,  
      voor wat betreft het aantal nummers, tijd van optreden etc. 
      Paul vragen of hij aanwezig kan zijn, tevens leden peilen. 

 
      9.  Mail 15 juni: Notulen Evaluatie Cultureel Café: 
           Patrick gaat altijd naar deze vergaderingen. 
           Notulen ter kennisgeving aangenomen. 
 
    10.  Mail 15 juni: Infobijeenkomst accommodatie beleid Gemeente inzake  
           de  Kollekamp. 
           Patrick en Lei zijn naar de vergadering geweest. Voorstel gedaan om met 
           Meerdere koren samen te doen, zodat er een projectsubsidie kan worden 
           aangevraagd. 
           Gemeente wil toch nog wel investeren in de Kollekamp, om het gebouw voor  
           meerdere activiteiten te kunnen gebruiken. 
           Notulen van deze vergadering zijn inmiddels ontvangen. 
 
    11.  Mail 11 juni: Kerstviering Seniorenvereniging Waalsen. 
           Wij hadden een uitnodiging ontvangen voor een optreden, maar er is besloten 
           door de Seniorenvereniging dat het kerkkoor gaat optreden i.p.v. het GMK. 
            
    12.  Mail 20 juni: Raadsvergadering de Kollenkamp verplaatst naar 26-9. 
           We moeten het raadsbesluit afwachten. 
 
    13.  Mail 20 juni: Partituur inleveren bij InterNos t.b.v. Zangersdag: 
           Dit is inmiddels door Cees gedaan. 
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    14.  Wvttk: 
           Patrick vraagt of de mis op 17 november doorgaat, Jean zal dat gaan  
           informeren. Verder misschien een optie om te zingen langs de Kunstroute? 
 
           Ans: correspondentie met derden stappenplan is dit definitief? 
           Lei zal dit verder met Henk bespreken. 
 
           Jean: afspraak met Willem Tillie, dat alles voor hem zal worden geprint.  
           Lei zal dit verder met Henk regelen. 
 
           Cees: Broer Huntjens en Hub Debije staan voor onbepaalde tijd afgemeld. 
           Lei zal beiden bezoeken. 
 
           Jean: Cees muziekstukken die wijzigen graag printen, dit zal voortaan worden 
           gedaan. 
 
           Er zal nog een evaluatiegesprek plaatsvinden i.v.m. de 3 Koren. 
 
 
 
   15.   Rondvraag:  
           Verder geen vragen. 
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