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Notulen vergadering 4 september 2019 
 
Aanwezig: Cees, Lei, Jean, Patrick, Ans 
 

1. Opening en mededelingen. 
Lei heet iedereen welkom 

 
2. Notulen vergadering 26 juni  

 De mis op 17 november gaat door. 
 Er zullen 1 of 2 Limburgse liedjes worden gezongen. 

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

4.  Concert 21 december in Meerssen:  
     Het koor zal hier 2 x 20 minuten optreden, met de muziekcommissie  
     overleggen wat er gezongen zal gaan worden. Verdere informatie volgt. 
 

      5.  Abonnement AVG programma: 
           Wij nemen geen abonnement hierop 
 
      6.  Opgave Buma Stemra: 
           Zoals elk jaar, moeten wij opgeven welke muziekstukken wij hebben  
           gebruikt. Cees zal dit in overleg met de muziekcommissie doen. 
          

7.   Ingekomen brief van Jaap de Lange 
      Ter kennisgeving aangenomen. 
 
8.   Concert Ave Maria op 3 november 
      Wij zullen hiervoor een vergoeding krijgen van € 150,00 

 
      9.  Xillion ICT, AVG privacy Intakeformulier  
           Lei zal dit overleggen met Bert/ Leon 
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  10.  Uitnodiging 700 bestaan St. Martinus Kerk (mis op 21 juni 2020) 
         Ons koor is uitgenodigd om op te treden, wij gaan hier naartoe, nog even  
         overleg met Paul en de organisatie van dit concert over het aantal liederen etc. 
         ( Ans mail 13 augustus en 9 september aan organisatie) 
 
   11.  Bevrijdingsconcert 15 september 
          Opstelling van het koor wijzigen in overleg met de 3 verenigingen.   
          Voorstel Patrick dat ons koor langs de Hulserstraat zal staan voor het  
          optreden. 
          Wij zullen van de gemeente een vergoeding krijgen van € 325,00 
          Tenue: zwarte broek en zwart overhemd. 
 
   12.  Evaluatie van de Driekorenconcerten 
          Deze concerten zijn voor herhaling vatbaar.  
          De drie organiserende koren zijn zeer tevreden hoe alles is verlopen.  
 
   13.  St. Agnes in Bunde bestaat 100 jaar. 
           Uitnodiging voor de receptie op 29 september.  
           Het bestuur zal er met 2 personen naar toegaan. 
 
   14.  Herdenkingsdienst Hospice woensdag 16 oktober 19.00-20.00 uur 
          Paul en pianist vragen naar de keuze van de liedjes en eerder te komen. 
          Tevens koorleden vragen wie er aanwezig zal zijn. 
 
   15.  Mail 28 augustus: aanvulling van het programma van 15 september,  
          Zie punt 11 
 
   16.  Mail: Mannenkoor nog steeds van deze tijd 
           Er is nog steeds vraag naar mannenkoren. 
           Deze mail zal worden doorgestuurd naar de werkgroep toekomst, Lei zal dit  
           verder met de werkgroep bespreken. 
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17. Wvvtk 
      Senioren Carnaval, is André mee bezig. 
      Planning 2020 op korte termijn bespreken. 
 
18. Rondvraag 
      Cees: koorleden erop wijzen dat het financieel moeilijk gaat 
                 Het 3 korenconcert heeft uiteindelijk totaal € 75,00 gekost 
                 Kollenkamp heeft € 2000,00 opgebracht (omzet drank) 
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