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Notulen vergadering 15 januari 2020 
 
Aanwezig: Cees, Lei, Jean, Patrick, Ans 
 

1. Opening en mededelingen. 
Lei heet iedereen welkom 

 
2. Notulen vergadering 11 december 

           Notulen zijn verder aangenomen. 
 
      3.  Ingekomen en uitgaande post.  
           Ontvangen: niets 
           Verstuurd: de dames van de overleden leden, hebben een uitnodiging  
           ontvangen, om aanwezig te zijn op 22 december en 5 januari voor  
           2 concerten. 
            

4.  Mail 7-1: Opgave aankopen partituren/ FEMU van de KNZV 
     Partituren aankopen 2019 totaal € 106.26 (totaal 3 stukken)                   
      

     5.  Mail 8-1: Henk wil duidelijkheid over, wie over wat gaat in het bestuur. 
          Cees zal na elke muziekcomm.vergadering de gegevens , kledingvoorschrift  
          en de tijden aan Henk doorsturen. 
 
     6.  Mail 12-1: Cees over de begroting 2020 
          Cees heeft deze vergeleken met 2019. 
          Dit jaar geen 3korenconcert. 
          Projektkoor begroot op € 1000,--  Bar opbrengst, entree 
          Kienen in mei? Zal verder op de ALV worden besproken    
             

7.  Stand van zaken Projektkoor: 
     Op 15 januari staat de teller op 40 dames en 5 heren, die zich hebben  
     aangemeld. Een fantastisch hoog aantal, laten we hopen dat er nog meer 
     bijkomen! 
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8.  Voorbereiding ALV: 
     We hebben zeer dringend 2 bestuursleden nodig, momenteel zijn we met 5  
     bestuursleden en Jean zal niet meer herkiesbaar zijn. 
     De nabije toekomst van het koor komt hiermee in ernstige problemen!!!!!  
       

      
     9.    Subsidiale activiteiten: 
            Patrick zal een afspraak maken dhr. Gulikers, wethouder Cultuur vanwege 
            Subsidie voor 2020 en 2021 
            (deze afspraak is inmiddels gemaakt) 
             
    10.    Wvttk:  
             Lei: waar het speldje spelden? Het zwarte overhemd is daar niet voor  
             geschikt. 
             Voorstel Cees: met dodenherdenking, op de smoking. 
                
             Jean: stopt m.i.v. heden met het bestuur. 
             Tevens zal hij m.i.v. de laatste repetitie van het 1e kwartaal stoppen met  
             achter de bar te staan. 
 
             Lei: Commissie Lief & Leed heeft in 2019: 74 kaarten verstuurd 
             Lei heeft met Xillion de mantelovereenkomst getekend (webhosting en  
             domeinregistratie. 
 
    11.    Rondvraag: 
             Geen rondvragen 
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