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Leuven, 4 januari 2019 
 

Verslag van beheersvergadering van donderdag 3 januari 2019 

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. Voorbereiding Algemene Vergadering op 10 januari 

Nog enkele punten voor de agenda. Bij het begin van de AV vraagt de voorzitter 
goedkeuring van deze gewijzigde agenda. 
- correctie jaarverslag: wij hebben 23 (niet 22) keer gerepeteerd voor de 

zomervakantie en 16 (niet 15) erna. 
- punt 1, verduidlijking: nieuwe leden worden door de beheerraad aanvaardt; de AV 

mag ze natuurlijk wel welkom heten 
- punt 6: bespreking en goedkeuring aanpassen van de statuten (ivm met 

adresverandering van secretariaat) en ook van het huishoudelijk reglement. 
Marnix bereidt dit voor. 

- nieuw punt: Om in orde te zijn met GDPR moeten wij de schriftelijk toestemming 
van alle leden hebben om hun gegevens bij te houden en te gebruiken en door te 
geven aan bv Koor&Stem. Marnix volgt dit op. 

 

2. Lidgeld 2019 

Ter verduidlijking: Al wie bij het begin van een kalendarjaar actief is bij Florilegium 
vzw wordt gevraagd lidgeld te betalen. Tot nu toe hebben alle actieve leden altijd 
keurig (en meestal ook tijdig) hun lidgeld betaald. Van nieuwe leden in de loop van 
het jaar wordt een aangepaste som als lidgeld gevraagd (bv 20 euro als men lid wordt 
in september). 
Het lidgeld in 2018 was 50 euro per jaar per lid. Het beheerraad ziet geen reden om 
het lidgeld voor 2019 te verhogen want wij zitten niet in geldnood. 
 

3. Ledenlijst 

Mits goedkeuring van de Algemene Vergadering van het aangepaste Huishoudlijk 
Reglement Art. 4, zal het eenvoudiger worden namen van de ledenlijst te schrappen. 
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Voorgesteld is, dat al wie geen lidgeld betaald, na zes maanden automatisch geen lid 
meer is. 
Het beheerraad moet er wel voor zorgen, dat alle veranderingen in de ledenlijst in de 
notulen van de vergaderingen genoteerd zijn.  
 

4. Begroting 2019, en jaarrekening 2018 

Wij moeten een begroting opstellen. Wij kunnen de begroting in de loop van het jaar 
wel bijwerken. Fried brengt een voorstel voor de begroting 2019 naar de Algemene 
Vergadering, en ook een afgewerkt jaarrekening 2018. 

 

5. Amateurama 27 april 2019 

Werken rond de 5 canons van rhetorica. Toastmasters geven 5 speeches over de 5 
thema’s. Muziek rond dezelfde thema’s door Florilegium.  
Inge coordineert (waarvoor dank!). 
Stad Leuven biedt verschillende soorten steun. Wij vragen o.a. zangcoaching voor 
ons, technische ondersteuning in de zaal, catering (water), ...  
Promomateriaal moet tegen 24 januari bij de stad zijn. Wij vragen Jo om een affiche 
te ontwerpen, en ook een titel te verzinnen. 
Generale repetitie moet misschien de dag zelf. 
Simon en Inge (en Bertje?) vergaderen met Martin 10 januari 19.30 in de Tempo. 

 

6. Aarschot Volkoren 4 mei 2019 

Aarschot Volkoren betaalt niets. Maar er zijn ook geen kosten aan verbonden. 
Wanneer weten wij of wij meedoen? “Alle koren die zich ingeschreven hebben, 
worden in januari over onze beslissing ingelicht.” Nancy vraagt of er al nieuws is. 
Laatste nieuws: Ze zoeken nog twee podia (binnen) zodat ze 20 podia hebben (’t 
waren er 13 vorig jaar) en zo alle geïnteresseerde koren een plaats kunnen geven.  

 

7. Plannen 2019 

- Amateurama 
- Aarschot Volkoren (misschien) 
- 11 juli vieringen: Peter zoekt op wat de mogelijkheden zijn 
- Najaarsconcert: Verschillende opties mogelijk, zowel klein- als grootschallig. Het 

beheerraad vindt een kleinschallige concert het meest gepast voor 2019, en dan 
weer iets groter in 2020. Simon werkt aan een “compacte” programma, 
hoofdzakkelijk a capella, eventueel maar niet noodzakkelijk met bescheiden 
samenwerking met andere muzikanten. Voorgesteld datum is 20 oktober, 
eventueel in kerk van Boven-Lo. 
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- Simon overweegt de voor- en nadelen van, en de logistieke oplossingen voor,  
vaker gesplitse repetities. 

- Koorweekend: 28 en 29 september te Mariagaarden 
- Voor 2020 suggesties zijn: Bach bv Johannespassie; Handel bv Messiah; Fauré 

Requiem; Brahms Deutsches Requiem; St Saens Requiem (evt ism met de 
cirkusschool). Kostprijs voor muzikanten voor een Bach “XL” programma wordt 
geschat op 6200 euro per concert, voor Fauré Requiem 2600 euro per concert. 
Onze Zelenka/Vivaldi concert kostte 2500 euro per concert voor de muzikanten. 

 
 

 


