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Kessel-Lo, donderdag 7 december 2016 

 

Verslag van bestuursvergadering van 24/11/2016. 
   
Fried Buelens (Voorzitter en Penningmeester) Aanwezig 
Inge Gorgon (Beheerder) Aanwezig 
Simon Van Damme (Dirigent) Aanwezig 
Iris Steen (Beheerder) Aanwezig 
Dirk Verstreken (Beheerder) Aanwezig 
Bernadette voor het project met Balanske Aanwezig 
Nancy Aanwezig 
  

1. Project met Balanske, concert op 11-2-2017 Pure love 
  

Bernadette licht de stand van zaken toe: 
- Het programma bestaat uit onze liederen, een verhaal van Toon Tellegen door de 

mensen van het Balanske en een leid dat we samen zingen (Pure Love in een 
bewerking van Paul de Leeuw) https://www.youtube.com/watch?v=yq_I2JGQpkc  

- We nemen enkele liederen op, waarop de dansgroep danst. Die dansen worden 
opgenomen en geprojecteerd tijdens het concert.  

- De creagroep is aangesproken voor decoratiemateriaal, ze hebben wel wat 
materiaal voor Valentijn. 

- Marijke maakt de tekst voor de flyer en websites. We vermelden op de flyers het 
koor, het Balanske en de filmschool. We vragen Jo de flyers voor kerstmis in orde 
te maken. 

- Toegang is 7,50 €, begeleiders van mensen met een beperking gratis (een 
begeleider per persoon). Begeleiders van de mensen van het Balanske allemaal 
gratis (ook als er meer dan een per persoon is). 

- Er doen 17 mensen van het Balanske mee, met 4 begeleiders. 
- Een persoon van het Balanske zingt zo goed, dat hij een leid met het koor mee kan 

zingen; we zien nog hoe we dat aanpakken.  
- We mogen geen receptie houden in de Romaanse poort en ook niets voor 

fondsenwerving verkopen. Een mandje voor vrije bijdrage zetten kan wel. 
- We moeten een datum voor een gezamenlijke repetitie vastleggen. 
- Bernadette maakt een lijst van deelnemers, de instrumenten die zij bespelen en 

de begeleiders. 
- We gaan snel een keer met enkel mensen kijken bij een repetitie 15 december?) 
- We spreken asap een raccord af, dat kan op 11 februari vanaf 11 uur, te bekijken 

hoe laat het beste is voor de mensen van Het Balanske.  
- Wordt vervolgd door het projectteam Bernadette, Marijke en Lut 
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2. Tornooi, 26-3-2016 
 
Simon heeft Hendrik Vandeput gevraagd ons te begeleiden. We betalen hem 100 € 
daarvoor. Iris informeert wat voor piano er aanwezig is in de zaal. 
 

3. Aarschot Volkoren, 29-4-2016 
 

We vragen het koor of er belangstelling is om mee te doen (het antwoord is ja). 
 

4. Concert met De Symphonie Roermond, 4 november 2017 Roermond, 19 november 
2017 Leuven 
 
Simon heeft wat voorstellen voor repertoire, de dirigent van de Symphonie ook. 
Simon neemt contact met hem op om de longlist op te stellen. Iris neemt contact op 
met het orkest voor de praktische kanten van de samenwerking.  

5. Koorcoaching 
 

Nu enkele leden geregeld hebben met Emilie dat zij om de 3 of 4 weken hen op 
donderdag zangles komt geven, vragen wij haar af en toe aansluitend met het koor te 
werken (een half uur of een uur); We betalen de kosten daarvan uit de koorkas. 
 

6. Jaarvergadering 
 
De jaarvergadering is op 5 januari volgens het oude recept (halve repetitie, 
vergadering, receptie). 
 

7. Projecten voor 2018 
 
Simon stelt voor eens te bekijken of we kunnen samenwerken met het koor Collegium 
de Dunis van Ignace Thevelein uit Brugge, http://www.collegiumdedunis.be/;  
 

 

  
 
Fried Buelens, 
Voorzitter. 

http://www.collegiumdedunis.be/

