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Kessel-Lo, donderdag 29 januari 2015 

Verslag van algemene vergadering van Florilegium vzw van 7 Januari 2016. 
   
Aanwezig: 
Fried Buelens, Etelka Czank, Mieke Dehing, Astrid Denayer, Bernadette De Smet, Sigrid de 
Vries, Tom Dierckx, Peter Erauw, Marc Geerinckx, Inge Gorgon, Peter Janssens, Marnix Kint, 
Jo Neyens, Dirk Nijs, Anji Putcuyps, Guido Santermans,  Iris Steen, , Christiane Van Acker, 
Simon Van Damme, Els Van Hooste, Marijke Van den Bossche, Dirk Verstreken 
 
Verontschuldigd: 
Nancy Carfrae, Greet Deckers, Jacques Dirickx, Rita Kindermans, Lut Scheys, Linne 
Vanpaemel , Françoise Van Vlaenderen , Bart Wouters 
  

1. Activiteitenverslag  2015  
  

Optredens en projecten waaraan Florilegium heeft meegewerkt 
 

• 30-5 The Sounding Sea, Leuven Stuk 
• 5-7 Artiestenmis Sint Michielskerk Leuven 
• 20-9 The Sounding Sea, Brugge, Hof Bladelin 
• 12-12 O Praise the Lord - Händel , Geel-Bel 
• 13-12 O Praise the Lord - Händel , Kessel-Lo kerk Blauwput 

 
Koorweekend 

Op  27 en 28 november was er het jaarlijkse koorweekend in Mariagaarde in 
Hoepertingen, met koor coaching door Emilie De Voght. 

Jaarvergadering  
De jaarvergadering vond plaats op 29 januari 2015. 

Bestuursvergaderingen  
Het bestuur vergaderde op 29 januari 2015. 

Cultuurraad Leuven 
Vergaderingen van de cultuurraad worden zo mogelijk door een koorlid 
bijgewoond. 

 De algemene vergadering keurt het jaarverslag goed. 
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2. Kasverslag 
  

Uitgaven 2015 Ontvangsten 2015 
Goederen en diensten € 2.347,76 Lidgeld € 1.225,00 
Bezoldigingen € 0,00 Schenkingen en legaten € 700,00 
Diensten en diverse goederen € 830,00 Subsidies € 702,88 
Andere uitgaven € 4.230,90 Andere ontvangsten € 6.680,94 
Totaal uitgaven € 7.408,66 Totaal ontvangsten € 9.308,82 
  SALDO =  € 1.900,16 
  zichtrekening =  € 6.830,44 
  spaarrekening =  € 37,15 

 
3. Begroting 2016 

        
omschrijving   bedrag details 
UITGAVEN 2016    
partituren  € 390,00   
koor en stem  € 190,00   
semi  € 130,00   
bloemen  € 150,00   
brochures  € 270,00   
programmaboekje  € 120,00   
muzikanten  € 1.500,00   
huur zalen  € 350,00  
dirigent  € 2.000,00  
huur kapel  € 750,00  
koor coaching  € 800,00  
      
 Totaal uitgaven =  € 6.650,00  

    
ONTVANGSTEN 2016    
concert maart  € 1.500,00  
toelage stad Leuven  € 300,00   
lidgelden  € 1.200,00 24 x 50 
toelage provincie Vlaams Brabant  € 400,00  
opbrengst concert stilte  € 1.000,00   
najaar concert  € 1.250,00  
uitkoopsom najaar concert  € 1.000,00  
      
 Totaal ontvangsten =  € 6.650,00  
    
 saldo 2016 € 0,00  

 
De algemene vergadering verleent het bestuur kwijting en keurt de begroting goed. 
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4. Voorzitter 
  

De algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel Fried aan te wijzen als voorzitter 
voor 2016schrijving Item 3  
 
5. Planning 2016-2017 
 
2016 
Geen repetitie in schoolvakanties: op 11/2, 31/3, 7/4 en 5/5. De laatste repetitie van het 
werkjaar zal 30/6 zijn. 
 
Concerten 
• 19 maart, 20 uur Romaanse poort – canons en fuga’s (we zoeken nog een goede titel) 
• 19 juni – listening between the sounds  Borgloon 
• 11 september - listening between the sounds  Damme 
• Najaar –  onbekend 
 
Koorweekend  
8 en 9 oktober 2016, Mariagaarde Hoepertingen 
 
 2017 
 
Concerten 
• 4 februari  - Romaanse Poort, programma nog onbekend 
• November – concert in samenwerking met De Symphonie uit Roermond (amateur 
symfonieorkest).   
 
De algemene vergadering ondersteunt het voorstel om vaker iemand te vragen voor 
koorcoaching, bij voorkeur Emilie, maar afhankelijk van haar beschikbaarheid en onze 
vragen kan dat ook iemand anders zijn; 
 
6. Rondvraag 

- Bernadette en Maud vormen de werkgroep vestimentaire aangelegenheden. 
Ander leden zijn welkom. Voorlopig voorstel: een mooie bloem voor de dames op 
zwarte kledij (voor iedereen). 

- Wat is de repertoireplanning? Is de keuze voor meer oude muziek bewust?  
• De keuze is net zo bewust, maar er is wel weer ruimte voor polyfone muziek. 

- Teksten voor de website zijn welkom bij Marnix. 
- Gebruik Facebook voor de aankondiging van concerten 
- De mailingslijst groeit, ticketverkoop via de site loopt goed.  
- Ticketverkoop voor concert van 19 maart kan starten zodra er een tekst van Simon 

is voor de website. 
- Dirk Nijs heeft contact met landelijke Gilde Wilsele voor een kerstconcert in 2016. 

Hij informeert er verder naar. 
- De verwarming blijft een probleem als het koud wordt. 



 

Florilegium vzw 
Sneppenstraat 63, 3010 Kessel-Lo 
Ondernemingsnummer: BE0454.097.580 
Contact: info@florilegium.be 

- Jo informeert naar de prijs van een eigen lichtinstallatie. 
- De opstelling in kwartetten werkt erg goed. Graag vaker doen.  
- Kunnen we weer een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel? 

• Ja dat hebben we al eerder gedaan met de opbrengst van de receptie. 
Probleem was dat we te weinig volk hadden voor de receptie. Dus: als er een 
goed doel is en het logistiek haalbaar is (dus als er genoeg hulp is), kan het.  

- We bestaan in 2016 35 jaar.  
- Inge roept op tot medewerking van het koor op 17 april bij een benefietactie voor 

het project waar haar dochter aan meewerkt in Bolivia. 
- Project Listening between the sounds 

• Is muziek en stilte geen contradictie? 
o Stilte is niet de meest juiste term, het gaat om de ervaring van rust en 

traagheid door klanken in een aangename omgeving 
o Sigrid en Maud willen meewerken aan het project. 

- Positieve reacties: toffe concerten, goede reacties op vorig concert, fijne groep, 
alles lijkt vanzelf te gaan.  

 
7. Dank 
Dank aan  

- Marnix voor het onderhouden van de website.  
- Jo voor het ontwerpen van de uitnodigingen en de affiches.  
- Mieke voor het regelen van de partituren gedurende vele jaren. 
- Peter voor het bijwonen van de vergaderingen van de cultuurraad.  
- Dirk voor het bewaren en verslepen van het podium.   
- Fried, de stille kracht.  
- Simon uiteraard, voor zes jaar trouwe dienst.  

 

Fried Buelens, 
Voorzitter. 


