Kessel-Lo, zondag 9 december 2012

Verslag van beheersvergadering van donderdag 29 november 2012
Aanwezig : Simon Van Damme, Iris Steen, Rita Kindermans, Bart Wouters, Dirk Verstreken,
Fried Buelens
1. Amateurama 2014
we hebben de mogelijkheid om gratis beschikking te hebben over de grote zaal die net
gerestaureerd is aan het martelaren plein in april 2014. Dit komt goed uit, want de
Romaanse poort is in de eerste helft 2014 niet beschikbaar. We hebben zo de kans om
een groter project te organiseren in een grote zaal . Onze kansen om de zaal te krijgen
vergroten als we samenwerken met een andere organisatie uit Leuven. Simon denkt na
over een mogelijk project.
2. Financiën
Er werd 670 euro winst gemaakt met het requiemconcert (561 euro winst concert, 59
euro winst bar, 50 euro winst programmaboekje). Hiervan geven we 200 euro aan De
Corde. Op het einde van het jaar zal er +/- 4500 euro op de rekening staan. Dit is mede
te danken aan een nieuwe gift van 700 euro die we dit jaar mochten ontvangen. Het
bestuur dankt de gulle schenker.
3. Enquête
Uit de kleine enquête die we hielden onder de concertgangers van het requiemconcert
blijkt dat zaterdag avond de beste dag is om een concert te geven. Zondag morgen is ook
goed (voor een kleiner concert). Vrijdag avond is interessant omdat het dan eenvoudiger
is om professionele muzikanten te vinden.
4. Passieconcert :
•
•

•
•
•
•
•
•

Titel : Aus der Tiefe. Simon koopt 25 partituren aan van Aus der Tiefe.
Simon vervolledigt het programma en zoekt verder muzikanten .
Lay-out brochure : wordt aan Jo gevraagd. Gedacht wordt aan een 4pp A6 flyer,
gevouwen.
achteraan kan een kleurenadvertentie komen (van de bloemist ? Fried doet
navraag)
Oplage brochure : min. 2000 + aantallen voor Rode. Twee prijzen op de Flyer ? Iris
vraagt aan St Genesius Rode welke prijzen ze willen gebruiken. (wij mogen max. 9
euro vragen van de Romaanse Poort)
We dienen sneller te zijn met de promotie
20 januari : E-magazine uitsturen (Marnix)
Eind december : lay-out flyer klaar
Lijst maken met wie legt waar in Leuven de flyers (Rita stelt lijst op)
Media aanschrijven : aan Marie vragen ?
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•
•
•

•

Een mail naar de koorleden om adverteerders te vragen voor de
programmabrochure (Fried)
Zwarte bakken vragen in Aarschot voor het concert van 16 en 23 maart (3X3 of
3X4 bakken, wat er in de auto kan (Dirk spreekt af)
Taverne Timory: vragen of ze geïnteresseerd zijn om na het concert in Leuven de
concertgangers iets te schenken. Hiervoor dienen ze een advertentie/uitnodiging
te plaatsen achteraan op het programmaboekje (100 euro). Op het einde van het
concert worden de concertgangers nog extra uitgenodigd. (Fried doet navraag bij
Timory)
Iris legt verdere taakverdeling voor concert vast.

5. Koorweekend
wordt vastgelegd op 12 en 13 oktober 2013 in Mariagaarde (Fried)
6. Nieuwe koorleden
Lut en Marc worden aanvaard als nieuw koorlid.
7. Sociaal project
Fried stelt voor om het jeugdhuis MJ 88 in de Hoogstraat in de Marollen financieel te
steunen, en wel speciaal de afdeling ‘huiswerkschool’ waar kinderen uit de buurt hun
huiswerk kunnen gaan maken en daarbij begeleid worden door vrijwilligers en
professionele begeleiders. De bedoeling is dat het het koor niets kost, maar dat we
hierdoor meer concertgangers lokken waardoor de ticketverkoop stijgt. Idee wordt
voorgelegd op de algemene vergadering.
8. Aanvraag tot uitvoering
Rosario heeft gevraagd of we de mis van Piet Swerts kunnen brengen bij Musica Sacra,
midden augustus 2013. Maar dit is moeilijk omdat er mensen met verlof gaan zijn, en om
kwaliteit te brengen zouden we nog op voorhand eens moeten repeteren. We
antwoorden aan Rosario dat we het gaarne brengen, maar niet in de verlofperiode
9. Amateurama 2013 :
we vragen 7 euro aan de kassa, 6 euro in voorverkoop. Iris bespreekt verder met Jan.
10. Kerstconcert 2013
Einde 2013 geven we nog een kerstconcert
Fried Buelens
Voorzitter
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