
Notulen van de bestuursvergadering op maandag 21 november 2022. 
 
Aanwezig: Nico, Trudy, Ingrid, Jan, Machteld en Bert via Zoom. 
Afwezig met bericht: Ton. 
Ada notuleert. 
. 
1. Vaststellen van de agenda.       
 
2. Mededelingen. Geen 
 
3. Notulen van de bestuursvergadering op maandag 31 oktober 2022. 
Opmerkingen bij de actiepunten: 

✓ Machteld is nog aan het rondbellen over de toiletwagen/ dixies. 

✓ Nico gaat nogmaals achter het opstarten van de BHV aan. 

✓ De locatie van het concert op 15 april wordt de Agathakerk. 

✓ Locatie van de brainstorm op 14 januari is Havenrijk. Aldert is ingelicht door Machteld. 

4. Ingekomen post. 
✓ Gezamenlijk concert Bevrijdingsjaar 2025. Op de agenda van de brainstorm. 

✓ Concertopstelling door Aldert gemaakt. Wordt door Jan gerealiseerd ook tijdens de repetities. 

✓ Mail van Margaret Welboren (1ste alt). Zij had fietsongeval. Kaart is gestuurd. 

✓ Mail van Wim Korevaar. Hij komt dit jaar niet meer op de repetities. Wegens omstandigheden. 

5. Uitgaande post. 
Reactie van Nico op voorstel huurverhoging Vredevorst kerk. 

 
6. Agendapunten. 

• Draaiboek kerstconcert. Wordt doorgenomen. Stoelen besteld en de levering wordt door Ton 

in de gaten gehouden. De dixies worden besteld. De catering is in handen van Arjan en 

Gerda.  

• Projectleden. Na sinterklaas gaat de info op FB en Instagram. Komt ook op het inlegvel in het 

programmaboekje. 

• Jaarvergadering plannen. 28 maart 2023. 

• Harjo Pasveer 79 aanmeldingen. 

• Vergoeding bestuursleden. Trudy gaat rekeningen indienen van de gemaakte kosten. 

 
7. Wat communiceren we naar de koorleden. Niets afgesproken. 
 
8. Aktiepunten. 

• Laatste punten van het draaiboek door diegene wie ervoor verantwoordelijk is. 

• Trudy gaat informeren bij de Immanuëlkerk als repetitielocatie. 

• Nico gaat weer Nico H benaderen over de BHV.       

       
9. Rondvraag. 

• Machteld vraagt of er A5 boekjes als spiekboekje moeten worden besteld. Ieder koorlid moet 

daar zelf voor zorgen. 

 
Volgende vergadering is vastgesteld op maandag 12 december. Locatie nog onbekend. 
 


