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Leuven, 14 januari 2019 
 

Verslag van Algemene Vergadering van donderdag 10 januari 2019 

24 leden aanwezig + 1  lid aanwezig door volmacht = 25 van de 37 leden zijn aanwezig. 
Een quorum is bereikt. 
 

Aanwezig: Simon, Inge, Fried, Dirk, Maud, Linne, Annemie, Etelka, Jo, Peter J, 
Jacques, Peter E, Guido, Bernadette, Astrid, Els M, Brig, Greet, Tom, Geert, 
Marnix, Christiane, Lieve, Nancy (verslag) 
 
1 volmacht: Anneke is door Inge vertegenwoordigt 
 
6 leden geëxcuseerd zonder volmacht: Iris, Sigrid, Marijke, Anji, Lut, Ciske 

 
De vergadering begint om 21u15. 

 
1. Verwelkoming nieuwe leden 2018 

De Algemene Vergadering verwelkomt Geert Haven, lid geworden van de vzw in 2018. 

 

2. Activiteitenverslag 2018  

Correctie: We hebben 39 keer gerepeteerd: 23 keer vóór de zomerpauze, 16 na de 
zomerpauze. 

Met deze verbetering is het activiteitenverslag goedgekeurd.  

 

3. Financiële verslag 2018 

Winst in 2018 was 102 euro. Wij hebben ook een totaal van 500 euro voor een goed 
doel verzameld.  

Het financiële verslag is goedgekeurd. 

 
4. Kwijting van de beheerders 

De Algemene Vergadering keurt de kwijting van de beheerders goed. 

 
5. Budget 2019 

Het budget 2019 is goedgekeurd. 

Het bestuur ziet op dit moment geen reden om het lidgeld te verhogen. Het lidgeld 
voor 2019 blijft dus onveranderd: 50 euro.  
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6.  Aanpassing statuten en huishoudelijk regelment 

1. Het adres van het secretariaat verandert: Patrijzenlaan 13 bus 502, 3010 Leuven. 

2. Beschrijving in de statutuen van hoe men lid wordt was al duidelijk. Nu is er ook een 
beschrijving van hoe men zich kan laten ontslagen:  

Art. 6 : 
Elk lid is vrij uit te treden door het indienen per brief of per mail van zijn ontslag 
bij de raad van bestuur.   
Een lid dat zijn bijdrage na 6 maanden nog niet betaald heeft wordt geacht 
ontslag te nemen. 
Het ontslag van een lid gericht aan de raad van bestuur kan nooit worden 
geweigerd. 
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden 
uitgesproken met de meerderheid van twee derde van de stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het 
bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.    
 

3. Aanpassingen van het huishoudelijke reglement om beter in orde te zijn met GDPR.  

De vzw bewaart persoonlijke gegevens van zijn leden: naam en voornaam, email- 
en postadres, telefoonnummer, geboortedatum, stem.  
Van ieder lid wordt de schriftelijke toestemming gevraagd: 
- zijn/haar  persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren 
- zijn/haar  persoonlijke gegevens waar nodig aan derden door te sturen,  bv 

aan Koor&Stem voor de verzekering.  
- zijn/haar emailadres in de (onbeschermde)  maillist  leden@florilegium.be op 

te nemen 
- foto’s van hem/haar op de website te plaatsen 

 
Al deze aanpassingen aan statuten en huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. 

 

7. Planning 2019 

- Amateurama op 27 april in Tweebronnen, Leuven 

- Aarschot Volkoren op 4 mei (nog niet bevestigd) in Aarschot 

- evt. trouwfeest van een bekende Florileguaan en zijn evengoed bekende muzikale lief 
op 14 september in het Pajottenland 

- koorweekend op 28 en 29 september in Mariagaarde 

- najaarsconcert op 20 oktober in kerk Boven-Lo (‘t is daags na de AV bevestigd!): 
polyfonie rond vervallen steden, verval, decadentie, ... 

- en ook op een andere datum in een andere plaats? Wordt gezocht... 
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8. Vraagronde 

Linne vindt de recente poll over onze meningen betr. repertoire een goed idee. 

Jo vraagt aandacht voor  het weerbericht.  Wij gaan op zoek naar warmere oorden: 
evt school of klooster (Linne), of thuis (Greet). 

Peter J vindt het goed dat een concert in oktober op de planning staat, want  er zijn al 
veel (kerst)concerten in december. 

Tom voegt eraan toe dat heel wat koren voor een goed doel zingen, die week voor 
kerstmis: iedere straathoek in Leuven was bezet. Hij vraagt of wij weer een grotere 
concert gaan zingen.  Ja, waarschijnlijk in 2020. Zoiets vraagt een grotere budget 
voor muzikanten en daarom is om de twee jaar financiëel verstandiger. 

Jacques vraagt of wij terug in de St Michielskerk gaan zingen.  Wordt opgevolgd, 
maar de kerk wordt nog verbouwd.  

Peter E is vol bewondering voor het vrouwenkoor, en - als eerste spontane reactie van 
bewondering - vraagt zich af of de mannen niet overbodig worden. (Hij wordt meteen 
door meerdere vrouwenstemmen met klem tegengesproken.) 

Guido – die nog altijd heel graag meezingt – hoort van trouwe publiek dat wij 
“bloedernstig” overkomen. Kunnen we ook iets wat luchtiger, blijer, kindvriendelijker?  

Maud vraagt geen concerten meer tijdens of aansluitend aan een koorweekend. 
(Wordt algemeen gesteund.) 

Astrid zingt met heel veel plezier mee, maar niet graag in een vrouwenkoor. 

Els M vond het kerstconcert heel mooi, ook  het mannenkoor. 

Greet vindt het fijn om feedback van Simon over onze concerten te krijgen. Ze bedankt 
allen die meehelpen. Ze vraagt ook of wij de bakken mogen verven.  Dirk wil wel en 
volgt op. 

Geert wil blijven! (Applaus.) 

Anneke (via Marnix) vraagt of wij soms “close harmony” kunnen zingen. 

Marnix vraagt of iemand wil helpen bij het opstellen van een nieuwsbrief, zodat wij 
regelmatig (en niet alleen bij concerten) iets naar onze vriendenlijst kunnen sturen.  

Christiane zingt graag in een gemengd koor, maar vindt variatie soms ook leuk. Ze 
vraagt of wij “vrienden van Florilegium” kunnen stichten: een pool van helpers, waar 
wij beroep op kunnen doen. Ze vraagt ook om een betere organisatie van de verdeling 
van de flyers.  

Inge vraagt feedback over de inhaalrepetities van de voorbije maanden.  Simon vond 
de gesplitste repetities nuttiger. In de toekomst zal hij waarschijnlijk niet altijd met alle 
vier stemmen zamen repeteren. Om te beginnen op 17 januari: eerste uur vrouwen in 
de kapel, mannen op 1e verdiep van den Tempo. 

Ook van Inge: bereid u voor op het vrij podium tijdens koorweekend dit jaar! 

 

De vergadering eindigt om 22u15.  

En dan receptie! Met dank aan Geert voor de drank, en aan allen voor de lekkernijen.  


