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Kessel-Lo, donderdag 20 maart 2014 
 

Verslag van beheersvergadering van donderdag 6 maart 2014 

Aanwezigen: Fried Buelens, Simon Van Damme, Iris Steen, Inge Gordon, Dirk Verstreken 
 

1. Amateurama  

We moeten zelf de tickets voor Amateurama verkopen en ze zelf controleren; de stad 
voorziet geen tickets, dat moeten we zelf doen. 
 
We schijven ons in voor Amateurama 2015: we vragen weer de Predikherenkerk op 
zaterdag 26-4-2015. 

2. E-mail  

Er schijnt een probleem te zijn met het mailadres voor tickets. Inge bekijkt dat met 
Marnix en Fried geeft het juiste adres door aan Diane Janssens van 30CC voor 
opname in de brochure van 2014-2015b (ons concert in de Romaanse Poort in 
december).. 

3. Facebook 

We doen niet mee aan een Facebook pagina over dingen in de stad (van enkele 
politici die je daar een platform willen geven); het is te veel werk.  

4. Artiestenmis: 

De afspraken met de Sint Michielskerk voor de artiestenmis van 7 september zijn 
gemaakt. 

5. Kadoc concert 

Iris neemt contact op met Kadoc over  het concert van 27 september (mis Piet Swerts 
en stukken uit Spaanse polyfone missen ). We vragen Piet een woordje uitleg te doen 
voor het concert. Jo kan aan de affiches ervoor beginnen. Prijs: 10 € 

6. Adventconcert 

Simon stuurt een voorstel voor ons adventsconcert aan ale koorleden, zodat we 
kunne proberen het concert enkele keren te verkopen (kost 1200 €) 

7. Financiën 

De financiën zijn gunstig: we hebben 700 € meer overgehouden aan het concert met 
Loquinto dan voorzien. Daardoor hebben we een spaarpotje, maar het 
adventsconcert in december gaat duur worden, dus daar moeten we zeker genoeg 
kaarten voor verkopen. 

8. Koorweek-end 

Koorweekend:  Simon vraagt Emilie van de vorige keer opnieuw te komen coachen. 
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9. Vraag van het Brecht-Eislerkoor 

Fried stuurt de vraag van het Brecht-Eislerkoor over delnae aan hun WO I-project 
door; wie wil kan meedoen, we doen niet als koor mee 

10. Planning 2015 

• Groot concert in april – amateurama 
• Juni – artiestenmis 

11. Afwezigheden 

Het is soms storend dat mensen regelmatig niet komen en zo de anderen remmen 
omdat ze hun partij niet kennen. We vragen Marnix na iedere repetitie te laten 
weten wat er gerepeteerd is. Alle partituren die beschikbaar zijn staan op de site, 
zodat iedereen voorbereid naar de repetitie kan komen 

12. Mappen 

we schaffen uniforme zwarte mappen aan voor iedereen 
 

 
 
 
 
 

Fried Buelens 
Voorzitter 

 


