
Notulen van de bestuursvergadering op maandag 12 december 2022. 
 
1.Vaststellen van de agenda.       
 
2. Mededelingen. Geen. 
 
3. Notulen van de bestuursvergadering op maandag 21 november 2022. 
   Goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen post. 

• De Klank ( clubblad Jubilate) + kerstkaart. 

• Vraag van de Morgensterkerk om 9 april in de dienst te zingen. Aanvraag 

wordt gehonoreerd. 

• Antwoord Immanuëlkerk. Zij staan open voor verhuur en vraagt om te komen 

kijken.  

• Mail van Monique AW. Zij heeft ideeën voor de website en PR om de 

entreekaarten beter aan de man te brengen. 

 
5. Uitgaande post. 

• Condoleancekaart naar Conny Butter  

• Muziek naar orkest, zowel per post als digitaal 

6. Agendapunten. 

• Draaiboek kerstconcert 

• Bespreken tarief voor kerkdiensten + antwoord aan Fred Gorter voor 

aanvraag medewerking aan kerkdienst.  Het wordt 19 februari.  

• Tarieven kerkdiensten. € 250,00 per dienst.  

• Huishoudelijk Reglement.  Definitief afmaken. 

• Jaarplanner maken? Wordt op de brainstorm gedaan.  

• Muziekkast. Besloten wordt om buiten de boeken en boekjes om alle muziek 

te verwijderen. Alles staat opgeslagen op sticks en straks in de extra PC van 

het koor.  

• De koorleden worden voor de volgende repetitie bijgepraat.     

       
8. Rondvraag. 

• Jan merkt op dat de mededelingen die voor de repetitie worden gedaan niet 

door iedereen gehoord worden. Met name de mensen die met koffie, loterij 

en kaartverkoop bezig zijn missen dat 

 

• Machteld vraagt namens de koffiedames of de koffie niet vanuit de 

koffiecorner geschonken kan worden. Nee dit in verband met de benauwde 

ruimte. 

 

 
 



 
9.Actiepunten. 

• Nico informeert bij Monique AW wat haar ideeën zijn voor de website en de 

PR. 

• Trudy mailt de Vredevorst kerk over 19 februari en de Morgensterkerk over 9 

april. De kosten zijn € 250,00. 

• Trudy maakt afspraak voor in januari om de locatie in de Immanuëlkerk te 

bekijken. 

• Trudy stuurt kerstwens naar de 3 mannenkoren. 

• Trudy zet op de agenda van de brainstorm: jaarplanner en de website. 

 
10. WVTTK 

• Bijeenkomst Cultuurmakers IJmond. Trudy geeft nog een mondeling uitleg 

over het doel van de bijeenkomst. 

 
Volgende vergadering is vastgesteld op maandag 9 januari 2023 bij Ingrid. 
 


