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Kessel-Lo, donderdag 23 november 2012 
 

Verslag van beheersvergadering van donderdag  18 oktober 2012 

Aanwezig : Fried Buelens, Rita Kindermans, Marnix Kint, Simon Van Damme, Dirk Verstreken, 
Bart Wouters. 
Verontschuldigd: Iris Steen 
 

1. Requiem concert van 10 november 2012 

- Aan de koorleden zal worden gevraagd om flyers te verdelen  bij bloemisten, 
boekenwinkels, cafés, in/uit,… 

- Dirk drukt 30 affiches tegen het koorweekend 
-  Simon bezorgt de nodige gegevens voor het programmaboekje 
- Er zijn nog mensen nodig voor de kassa (aan familie vragen van koorleden) 
- Fried zal de man van Rosario uitnodigen 
- Kaarten worden verdeeld tijdens de repetitie en koorweekend (10 kaarten per 

persoon, 10 euro per kaart) 
- Dirk informeert bij Josée Lehon naar de mogelijkheid om het concert nog in 

Langdorp te organiseren 
- Er moet iemand die niet meezingt worden aangesteld om tijdens het concert 

foto’s te maken 
- In het programmaboekje komt een enquêteformulier waarop de concertgangers 

kunnen aangeven op welk moment ze een concert van Florilegium bij voorkeur 
willen bijwonen.  

 

2. Het reglement  

Het reglement werd overlopen laatste aanpassingen worden gemaakt (zie bijlage)  
 

3. Buurtcultuur 

Florilegium zal zich inschrijven, en een uitkoopsom van 500 euro per optreden 
vooropzetten 
  

4. Project Kooropera 

Project  ‘kooropera’ met stadssopraan van Leuven op zaterdag 21 september 2013. Jo 
gaat naar de vergadering op 22 oktober 

 

5. Passieconcert 2013 

• gaat door in Sint-Genesius Rode op 16 maart, en in de Romaanse Poort op 23 
maart 2013 
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• Een extra namiddagconcert op 23 maart gaat niet door wegens te hoge kosten  
• Restaurant Timory wordt vermeld als mogelijke sponsor. 
• Simon stelt programma samen en zoekt solisten. 

6. Koorweekend 2013 

Voor het koorweekend van volgend jaar zal worden gezocht naar een locatie van een 
hoger niveau. Misschien Rosario, waar we eventueel ook eens een concert kunnen 
geven. 
 

7. Amateurama 

• Het concert ligt vast op 25 april in de Predikherenkerk, samen met Cantamici. Er 
is nog onduidelijkheid over de kosten voor techniek.  Gaat de luitklas meedoen? 

• Communicatie: 15 januari 2013 
• Technische fiche: 21/11/2012 . Iris overlegt met Cantamici. 
• Beeldmateriaal: te maken op concert van 10 november. Wie kent een fotograaf? 

 
 
 
 
Fried Buelens 
Voorzitter 
 

 


