Kessel-Lo, donderdag 14 mei 2012

Verslag bestuursvergadering van 14 mei 2012
1. Intern reglement van Florilegium:
Een eerste voorstel voor een reglement van Florilegium werd opgesteld en zal tijdens
een volgende vergadering verder uitgewerkt worden. Het gedeelte ‘visie en missie’
wordt uitgewerkt tijdens het koorweekend, in samenspraak met de koorleden.
2. Financieel resultaat
Financieel resultaat van het concert ‘Gioite Tutti’: er werd 1.487 euro winst gemaakt, wat
meer dan behoorlijk is (volgens de jaarplanning dienden we 500 euro winst te maken).
We hebben kunnen besparen op de kosten (bv gedeeltelijke betaling luitist door Koor en
stem), en vooral de voorverkoop voor het concert in Leuven was goed (99 kaarten
verkocht door koorleden). De kaarten verkocht aan de kassa is Leuven was relatief laag,
wat erop wijst dat we meer promotie moeten voeren (folders en posters dienen sneller
beschikbaar te zijn) De opkomst in Langdorp viel wat tegen ( 241 euro inkomsten). Dit
maakt het moeilijk om een duurdere productie ook in Langdorp op te voeren
3. Concerten
Nieuw concert 23 maart 2013: Er dient snel een programma opgesteld te worden (met
vermelding van het aantal solisten) zodat we het kunnen aanbieden aan St Genesius
Rode (1125 euro) en eventueel aan ‘Rozenberg’ via Bernadette. Voorlopige budgettering:
10 professionele solisten/instrumentalisten aan 350 euro voor twee concerten. Om
break-even te zijn dienen we nog 500 euro te vinden: ofwel het requiem a capella
concert in november aanbieden aan Rozenberg aan 500 euro, ofwel hen het
Passieconcert aanbieden aan 1125 euro in maart (de solisten kunnen dan 400 euro
krijgen voor 3 concerten) We kunnen op 23 maart het concert eventueel 2x aanbieden in
de Romaanse poort, om 15 uur en ’s avonds om extra inkomsten te hebben. We kunnen
in de Romaanse Poort ook een receptie aanbieden aan 1 euro per glas. Simon stelt een
programma op met uitkoopsom zodat de koorleden mee kunnen zoeken naar andere
locaties om het uit te voeren.
4. Divers
• Simon legt datum vast voor concert in abdij van Park (10 november?)
• Planning etentje: op 1 juli zingen we de mis om 11 uur, nadien organiseren we
een barbeque bij Iris thuis.
• Op het koorweek-end doen we navraag of er eventueel interesse is bij de
koorleden voor deelname aan een wedstrijd in het buitenland.
• Koor-week-end: Dirk stuurt een Doodle uit.
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