
Notulen van de bestuursvergadering op maandag 31 oktober 2022. 
 
Aanwezig: Nico, Trudy, Ingrid, Jan, Ton, Machteld en Bert via Zoom. 
Ada notuleert. 
 
19.30 opent Nico de vergadering. 

 
1.Vaststellen van de agenda.  
 

        2. Mededelingen. 
Gesprek Vredevorstkerk versus Songs for You over de verhoging van de huur. 
 
 
3. Notulen van de bestuursvergadering op maandag 3 oktober 2022. 
De BHV is nog niet opgestart. 
Gemma van Doorn en Gerry Brown gaan zich inzetten voor de kledingcommissie. 
 
4. Ingekomen post. 

• Huurverhoging Vredevorstkerk.  

• Optreden Vredevorst kerk van Fred Gorter. Er komen nieuwe data vanuit de kerk. 

• Reacties op toespraak van de voorzitter.  

• Rekening Gents herenpakken en overhemden. Afgehandeld . 

• Eindstand verdubbelaar Vomar. Leverde ons koor niets op. Te weinig deelname. 

• Vragen van de Gemeente m.b.t. eventuele gevolgen coronacrisis. 

• Reacties van koorleden Top 2000. Heel veel reacties. 

• Verslag gemaakt door een lid van Jubilate over ons Voorjaarsconcert. De redactie 

vraagt of het op deze manier geplaatst mag worden in de Klank (clubblad van 

Jubilate). Ziet er prachtig uit en Trudy gaat vragen of wij het ook mogen plaatsen in 

ons Sofytje.  

 
5. Uitgaande post. 

• Tegenvoorstel SFY met betrekking tot de huurverhoging Vredevorstkerk. Na 

gesprekken is tot een overeenstemming gekomen.  

• Condoleancekaart voor familie Gorter overlijden Mevr. Gorter-Schaap. Jarenlang 

trouwe donateur. 

• Naar Sanne en Arthur nieuw contract i.v.m. wijziging generale rep. op 17 dec.  

• Antwoord van Bert aan de Gemeente. Met financieel verslag. 

6. Agendapunten. 

• Draaiboek kerstconcert. Wordt helemaal doorgelopen. 

• Huishoudelijk Reglement. Wordt naar een aparte vergadering doorgeschoven 

• Voorstel contributieverhoging. 

Het voorstel van de penningmeester: € 1,00 per maand per koorlid verhogen. Nico 

gaat dat melden op dinsdag 8 november. Als blijkt dat iedereen wel gebruik wil maken 

van de ontmoetingsruimte, wordt de verhoging € 1,25. Dit gaat met handtelling ook 8 

november gebeuren.  
 

7. Wat communiceren we naar de koorleden. 
Er komt een nieuwsbrief en 8 november worden er na de repetitie mededelingen gedaan. 
 
 
 
 
 



Aktiepunten. 

• Machteld kijkt of er een goedkopere oplossing is voor de te huren toiletgroep. 

• Machteld regelt de locatie van de brainstorm op 14 januari. 

• Machteld brengt bloemetje bij Ali v d Winden namens het koor. 

• Trudy bekijkt de locaties voor het top2000 concert (Heiloo is geopteerd op 15 april. 

Andere mogelijkheid Kennemer theater, Jansheeren? 

• Nico vraagt Nico H om de BHV weer op te starten . 

• Verder alles wat afgesproken is bij het doornemen van het draaiboek.   

 8. Rondvraag.  

• Ada vraagt wanneer we gaan starten met de werving van projectleden. De PR gaat 

hiermee aan de gang. 

 


