Kessel-Lo, dinsdag 10 januari 2017

Verslag van de algemene vergadering van de VZW Florilegium die plaatsvond
op donderdag 5 januari 2017 in de kapel op het De Becker-Remyplein in
Kessel-Lo
1. Het activiteitenverslag
Het activiteitenverslag werd unaniem goedgekeurd
2. Financieel verslag
Het financieel verslag werd unaniem goedgekeurd en er werd unaniem kwijting
verleend aan de bestuurders.
3. Aanpassing van het huishoudelijk reglement
De aanpassing van het huishoudelijk reglement, waardoor het in orde is met de
nieuwe vereisten van de digitale wereld werd unaniem goedgekeurd. Elk lid is
akkoord dat zijn naam wordt opgenomen in ‘leden@florilegium.be’. Vanaf nu wordt
elk lid dat lidgeld heeft betaald opgenomen in ‘leden@florilegium.be’.
Dankwoordje aan ‘Davy’ voor het gratis hosten van de website. Een cadeautje voor
hem is op zijn plaats. (o.a. gratis toegangskaarten voor elk concert)
4. Lidgeld
Er wordt met een grote meerderheid aanvaard dat het lidgeld van 50 euro behouden
blijft. Een verhoging van het lidgeld werd in overweging genomen, maar werd nog
niet nodig geacht. Wel heeft elk lid het recht om meer dan 50 euro te betalen voor
zijn lidmaatschap. Er mogen ook mensen aangesproken worden om erelid te worden
voor 50 euro of meer. Zij zullen worden uitgenodigd op de jaarvergadering. Er
kunnen ook steunkaarten gekocht worden voor de concerten. Voor het concert van
11 februari zullen deze ten goede komen van ‘Het Balanske’
5. Verkiezing raad van bestuur
Het voltallige bestuur treedt af. (Fried Buelens, Inge Gorgon, Iris Steen, Dirk
Verstreken).
Unaniem werden volgende bestuursleden verkozen: Fried Buelens, Inge Gorgon, Dirk
Verstreken, Nancy Carfrae, Anji Clapham).
6. Planning 2017 – 2018
11/02/2017: Concert met Balanske
26/03/2017: deelname aan het koortornooi
29/04/2017: deelname aan Aarschot Volkoren
7-8/10/2017: koorweekend
04/11/2017: concert in Roermond met de Symphonie
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19/11/2017 concert in Leuven met de Symphonie
In 2018
- Samenwerking met het koor ‘De Dunis’ uit Brugge? Barok concert of
Brahms,...
Simon heeft de contacten en pleegt verder overleg met Brugge.
- Samenwerking met harmonie uit Tiel? Opmerkingen uit de groep: is ver
(twee uur rijden), welk repertoire voor koor en harmonie, filmmuziek? Inge
gaat het verder bekijken en ons op de hoogte houden.
- verdere mogelijkheden: werk van Zoltan Kodali, Telemann 250 jaar,
Monteverdi 450 jaar, Heinrich Isaac 500 jaar, ... Simon bekijkt het.
7. Rondvraag











Peter Erauw: vraag om bij repetities meer in kwartet te staan, of tegen de
muur te zingen
Jacques: symfonisch orkest en kamerkoor: zijn de verhoudingen juist? Juiste
muziek zoeken is de oplossing (bv geen Carmina Burana). Er wordt gevraagd
om zangers te zoeken die willen meezingen met de concerten van november
op project basis. Maar evenwicht tussen de stemmen moet behouden blijven.
Mailtje naar de oud-leden met uitnodiging om mee te doen. (kandidaten
moeten wel vanaf september naar de wekelijkse repetities komen, en naar
het koorweekend)
Jo: muziek van de barokcomponist Zelenka? Of iets voor het einde van de
tweede wereldoorlog?
Astrid: cadeau voor Davy: gratis toegangskaarten voor de concerten.
Maud: vraag aan Simon om op voorhand te laten weten wat er gezongen
wordt op de volgende repetitie. Simon belooft beterschap. Marnix zal het
telkens op de website plaatsen.
Astrid & Maud Travel: wordt verdergezet in 2017
Marijke: deelt haar goede ervaring om mails te sturen met uitnodigingen voor
onze concerten.
Fried: stelt voor om het adres van Florilegium VZW te verplaatsen om Iris te
ontlasten. Nancy gaat akkoord om haar adres te gebruiken. Dit voorstel wordt
unaniem goedgekeurd. Het nieuwe adres van Florilegium:
Florilegium VZW
p/a Nancy Carfrae
Lombaardenstraat 5 bus 1,
3000 Leuven.

8. Dankwoord
Iris wordt uitgebreid in de bloemetjes gezet omdat ze jarenlang als voorzitter
en nadien als secretaris een voortrekkersrol heeft gespeeld binnen
Florilegium.
Iris bedankt iedereen van het koor voor de spontane medewerking en het
spontaan aanbieden van hulp bij het organiseren van activiteiten binnen
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Florilegium. Ze is er van overtuigd dat er een opvolging klaarstaat zodat ze
met een gerust gevoel wat afstand kan nemen van de organisatie. Ze blijft wel
meezingen in het koor.
Marijke dankt Simon en feliciteert hem met zijn zevende jaar als dirigent. Hij
krijgt rijstpap met een lepel in ‘hout’. Te noteren: bij zijn jubileum als 50jaar
dirigent krijgt hij een cadeau in ‘goud’.
Er wordt een liedje gezongen met aangepaste tekst ter ere van Simon, waarna
de receptie aanvangt
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