
 

Florilegium vzw 
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Leuven, 31 augustus 2018 
 

Verslag van beheersvergadering van donderdag 30 augustus 2018 

Fried Buelens Aanwezig 
Nancy Carfrae  Aanwezig 
Anji Clapham Aanwezig 
Peter Erauw Aanwezig 
Inge Gordon  Aanwezig 
Simon Van Damme Aanwezig 
Dirk Verstreken  Aanwezig 
 
Maud Devoght       Geëxcuseerd 
Jo Neyens Geëxcuseerd 
 

1. Koorfestival te Antwerpen op 8 december 2018 

Wij doen er niet aan mee. Te dicht bij ons eigen concert (op 9 december). 
 

2. Kerstconcerten: 2 december Wellen en 9 december Boven-Lo 

De harpist komt naar de repetitie op 23 november, en ook naar koorweekend 1 en 2 
december.  
 
Wellen, 2 december: Wij ontbijten in Mariagarden, smeren wat boterhammen voor 
de middag, en ruimen de kamers op. Dan samen rijden naar Wellen (mis is van 10 tot 
11u) waar wij repeteren tot het concert om 15.00. 
 
Fried checkt of wij in de kerk onze boterhammen mogen eten. 
 
Boven-Lo, 9 december: concert om 15u, daarna receptie. Buiten? Met evt tentje als 
het regent? Wij zoeken: (a) vrijwilligers voor het bekleding van kerk en koor (Bertje, 
Marijke, ...); (b) vrijwilligers voor de receptie (nog geen, ...); (c) vrijwilligers voor het 
opruimen (Anneke, ...). Graag een seintje geven aan info@florilegium.be. 
 
Wij zingen ook voor een goed doel. Suggesties welkom bij info@florilegium.be 
 
Inkom 12.50 euro. Onder de 12½ jaar: 1 euro per levensjaar. 
 
Fried checkt of afsprakken met de kerk in orde zijn. 
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3. 6 september met Emilie 

Op 6 september komt Emilie naar de repetitie en werkt met de mannen en vrouwen 
apart. Ook voor de verdeling in 1e/2de sopraan/alt/tenor/bas.  
 
Fried vraagt den Tempo voor een zaal. 

 

4. Amateurama 25-28 april 2019 

Simon heeft contact met de circusschool maar, gezien de aanvragen bij de stad voor 
eind september ingediend moeten worden, is er niet voldoende tijd om een 
gezammelijk programma deftig uit te werken. Hij blijft dit wel opvolgen, 
waarschijnlijk voor 2020.  

 

2019 eventueel met een fotografie- of filmclub?  Peter en Inge zoeken verder en 
volgen op. Suggesties welkom bij inge.gorgon@telenet.be en 
peter.erauw@hotmail.com.  

 

Nancy stuurt de nodige document/mails door aan Inge en Peter. 
 
Wij zouden liefst op donderdag 25 geprogrammeerd worden.  
 
Ideeën: 550 jaar kapel Blauw-Put; vogels; bier; beginnings.  

 

5. Aarschot Volkoren 4 mei 2019 

Wij willen hier wel aan meedoen, en zijn ingeschreven. In januari 2019, na de 
selecties uit een waarschijnlik overvloed aan inschrijvingen, contacteren zij ons.  
 
De optredens zijn op zaterdag 4 mei tussen 13.00 en 17.30.  

 

6. Deelraden stad Leuven 

De stad verandert de werking van de deelraden zodat er meer efficiënt vergadert 
wordt. Peter Erauw blijft Florilegium vertegenwoordigen, waarvoor dank. 

 

7. Floribis repetities 

Ter herinnering: “bis” repetities op 20 september en 1 november voor allen die er 
nood aan heeft (bv wegens gemiste repetities), of die het gewoon een goed idee 
vindt. 

 

 
Nancy Carfrae, secretaris 
 


