Kessel-Lo, 2 februari 2017

Verslag van beheersvergadering van donderdag 2 februari 2017
Fried Buelens (Voorzitter en Penningmeester)
Simon Van Damme (Dirigent)
Dirk Verstreken (Beheerder)
Nancy Carfrae (Secretaris)
Anji Putcuyps (Beheerder)
Inge Gordon (Beheerder)

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

1. Verdeling van de mandaten:
Fried werd unaniem tot voorzitter verkozen, en tot penningmeester.
Nancy werd unaniem verkozen tot secretaris. Zij krijgt de contacten en aanvragen
binnen via info@florilegium.be en kan desgewenst het werk verdelen.
2. Aanpassen van de statuten:
Fried zal dit in orde brengen bij de griffie.
Nieuw postadres (Lombaardenstraat 5 bus 1, 3000 Leuven), nieuwe voorzitter en
nieuwe bestuursleden.
3. Herverdelen van de verantwoordelijkheden van Iris:
Marnix heeft aangeboden een groot aantal taken van Iris over te nemen, inclusief het
maken van het jaarverslag voor de algemene vergadering, waarvoor dank.
Het maken van de verslagen van vergaderingen zal gebeuren volgens een beurtrol.
Voor elk evenement zal iemand uit het koor zich verantwoordelijk stellen. Hij/zij krijgt
een lijst met de zaken waaraan gedacht moet worden (Inge heeft deze lijst)
Fried volgt nu het concert van november op, Inge Aarschot Volkoren.
Nancy wordt het aanspreekpunt voor externe contacten (info@Florilegium.be)
Nancy zal als de vraag zich voordoet aan Iris vragen hoe subsidies aangevraagd
kunnen worden. Ze neemt ook de contacten over met de provincie over de
koorwedstrijd.
Aan Peter Erauw wordt gevraagd de cultuurraad te blijven bijwonen.
4. Concert van november:
Marijke van De Symphonie stelt voor om op 4 november vanaf 15.30h een generale
repetitie te houden in de concertzaal in Roermond. Zij vraagt of zij voor een maaltijd
moet zorgen tussen de repetitie en het concert. Florilegium vraagt een
broodmaaltijd. Als wederdienst bieden wij hen een maaltijd met eventueel soep aan
bij het concert van 4 november. Fried vraagt of dit zou kunnen in de parochiezaal Sint
Jozef, via Tom Beets Blauwput. Ander alternatief is in de jeugdherberg.
Fried reserveert de turnzaal voor het koorweekend 2017 (repetities met orkest)
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5. Varia:
Koorweekend 2018: twee weekends zijn nog mogelijk: 6 en 7 oktober, of 24 en 25
november. Omdat Christiane al twee koorweekends achter elkaar heeft moeten missen,
mag zij beslissen welk van de twee data er wordt gekozen.
Concert 2018: we zouden er weer een samenhangend concert met barokorkest van
kunnen maken. Het is nodig dat dit concert tweemaal wordt uitgevoerd (kosten...)
Fried vraagt aan Marc of Geel-Bel eventueel een optie kan zijn (kerstconcert)
Simon polst in Brugge of daar mee kan worden samengewerkt (De Dunis koor).

Fried Bullens
Voorzitter
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