
Wat is er besproken in  van de bestuursvergadering op maandag 11 april 2022. 
 
. Mededelingen.  

• De herenkleding is gepast. Voor de tenorettes wordt nog naar een oplossing gezocht. Zij 

hebben op zicht kleding besteld in een winkel. Wordt vervolgd. 

. Ingekomen post. 

• Bedankje Ria Oord 

• Aanmelding korenfestival zaterdag 11 juni in Heemskerk.  

Ons koor gaat op 11 juni om 12 uur 50 minuten zingen in de Nederlands Hervormde kerk in 

Heemskerk.Er zullen die dag flyers aanwezig zijn van SFY. 

• Clubblad Bellissimo. 

Uitgaande post. 

• Herzien contract naar Arthur Postma kerstconcert 17 dec.2022 (nog niet terugontvangen) 

• Ada heeft muziek naar HSO orkest gestuurd. Per post en digitaal.. 

• Contract naar Sanne Mallant. (Nog niet retour) 

 Agendapunten. 

• Draaiboek voorjaarsconcert. 

✓ Toegangsprijs wordt vastgesteld op €19,50. Geen kinderkorting (daar leent dit concert 

zich niet voor). De donateurs krijgen 1 kaart gratis. De betaling op die avonden en aan de 

deur van de kerk gaan via een pinbetaling evenals de betaling van de consumptie na het 

concert. Er zijn 3 apparaten aangeschaft en Nico en Ton krijgen uitleg van Bert. De 

pinbetaling gaat ook gelden voor de maandelijkse borrel op dinsdagavond. 

✓ Is er behoefte aan een registratie van het concert door HOVO? Na wat discussie is 

besloten om alles op te nemen met eigen apparatuur.  

✓ Voor de catering van de after-party zijn de koelkasten geregeld. De rest wordt verzorgd 

door Corry Beerta en Cees. Er is nog wel iemand nodig achter de bar. 

✓ Alle andere punten worden doorgenomen en waar nodig aangepast. 

De volgende punten gaan naar de komende vergadering. 
 

• De muziekkasten en mappen bespreken. (Ada) 

• Huishoudelijk Reglement nalopen. Is al samen met Ton en Jan bekeken. Nu nog met elkaar 

bespreken. 

• Statutenwijziging wanneer? 

• Vertrouwenspersoon. 

 
 Wat communiceren we naar de koorleden. 
Er komt een infobrief over het concert en Nico zal voor de komende repetitie één en ander mee 
delen.     
     
Taken: 

✓ Trudy en Machteld gaan naar de bondsvergadering en zullen daar navraag doen over een 

vertrouwenspersoon binnen het koor. 

✓ Trudy gaat offerte vragen voor banners bij de Printerette. 

✓ Nico vraagt liefhebbers voor de catering op 14 mei. En neemt het draaiboek door met Co. 

✓ Ton benadert de “borrelploeg” of zij nog willen meewerken en maakt dan een rooster. De 

borrel is elke laatste dinsdag van de maand na de repetitie.   

   


