
 
Notulen van de bestuursvergadering op maandag 9 januari 2023. 
 
 
1. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Mededelingen. Geen.  
 
3. Notulen van de bestuursvergadering op maandag 12 december 2022.  
    Goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen post. 

• Bevestiging kerkdienst Vredevorstkerk 19 feb.  

• Morgensterkerk akkoord met datum 9 april  

• Jeanet en Marcel Visser worden definitief lid.  

• Idee van Ben om na ieder concert een verslag te schrijven en naar de krant te 

sturen.  

• Uitnodiging en agenda Cultuurmakers. Trudy en Nico gaan heen. 

5. Uitgaande post. 

• Muziekopgave Buma verzonden 

6. Agendapunten. 

• Evaluatie kerstconcert.  

Bij het volgende concert de intree beter regelen met namen, kaartverkoop en 

uitdelen programmablad. 

Catering prima! 

Geluid in de hoek van de alten niet te horen waardoor de inzetten bij de solist 

niet vlekkeloos verliepen. 

Gesproken woord ook in de zaal moeilijk te verstaan. Volgende keer hiervoor 

eigen apparatuur meenemen. 

Ophalen van de stoelen door het Hekeltje verliep zeer moeizaam.  

Toiletten niet bevallen. Donker. Veel gebruik van gemaakt 

• Eerste repetitie op 10 januari 2023. Koffie gratis met een koekje. Machteld 

verzorgt dat. 

• 17 januari start met projectleden.  

• Brainstorm zaterdag 14 januari.  

• Stemvorming zaterdag 28 januari Harjo Pasveer.  

• Jaap Oord en Petra Blokker 24 feb 25 jaar koorlid. Wanneer huldigen?  

28 februari?? 

Ellen Driessen op 10 maart. 10 maart? 

• 19 februari Dienst Vredevorstkerk. Intekenlijsten worden neergelegd (ook voor 9 

april) en Machteld informeert de kledingcommissie. Repertoire wordt door Aldert 

overlegd met de voorganger. 

• Huishoudelijk Reglement.  Definitief afmaken.  

• Start met maken van het jaarverslag. Bert geeft aan dat hij door wil gaan als 

penningmeester. Dit moet wel goedgekeurd worden door de koorleden. 

 



 
 
7. Wat communiceren we naar de koorleden. Nico houdt een praatje voor de repetitie.      
       
8. Rondvraag.  

✓ Ingrid kreeg een suggestie van Naomie om een prijsvraag uit te schrijven met als 

prijs een vrijkaartje voor een concert. Leuk idee en Naomie mag het uitwerken. 

10. Sluiting vergadering om 22.03 u 
 
 


