
 
 
Verkorte notulen van de bestuursvergadering op maandag 13 juni 2022. 
 
1. Opening.  

Nico opent de vergadering.   

 
2. Mededelingen. 

• 17 juni Yolanda Gorter 25 jaar koorlid. Wordt gehuldigd op dinsdag 21 juni. 

 
3. Notulen van de bestuursvergadering op maandag 9 mei 2022 
    Goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen post. 

• Rouwkaart Luit van der Winden 

• Raboclubsupport definitieve deelname 

• 3 Opzeggingen van adverteerders.  

• Medewerking dienst Vredevorst kerk op 27 november. 

• Uitnodiging concert CRM 18 juni.  

• Notulen van ledenvergadering van de Zanger bond  

 
5. Uitgaande post. 

• KBZON meedoen aan open repetities. Geplaatst op facebook. 

6. Agendapunten. 

• Evaluatie voorjaarsconcert.  Groot muzikaal succes. Helaas financieel verlies 

• Het bestuur wil een kledingcommissie in het leven roepen als adviesorgaan.  

• Beleid doorgeven van gratis donateurskaarten aan bekenden.  

• Trouwdag Aldert en Eline 

• Huishoudelijk Reglement nalopen. Is  samen met Trudy, Ton en Jan bekeken. Nu nog met 

elkaar bespreken. Doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

• De muziekkasten en mappen bespreken. (Ada) 

• Stemvorming. Streefdatum is januari, februari.  

• Herstemmen van de koorleden. Komen we later op terug.  

• Statutenwijziging wanneer?  Er is nog tijd en dit moet heel zorgvuldig gebeuren!!!  

7. Wat communiceren we naar de koorleden. 

• Nico vraagt of iedereen zo spoedig mogelijk de bus wil betalen.     

     
8. Rondvraag. 

• Trudy deelt mee dat de kleding van de heren nog steeds niet naar wens is geregeld. Er is 

ook nog geen rekening. Zij gaat weer bellen met de firma. 

• Machteld geeft aan dat je op vakantie toch wel wat mededelingen mist. Nico antwoordt: wat 

belangrijk is komt in de mail. 

• Bert vraagt of het jubileumconcert in 2024 al is vastgelegd. Nico antwoordt: geopteerd op 28 

september 2024 in de Filharmonie in Haarlem. Er moet goed gekeken worden naar de 

financiële mogelijkheden voordat het vastgelegd wordt. 

 
Nico sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
Volgende vergadering is vastgesteld op maandag 29 augustus. 
 
    


