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1. Opening 

Thijs opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

 
3. Verslag dd. 26 januari 2016 + acties 

Jacques deelt mede, dat vanuit het bestuur destijds werd opgemerkt dat de 
Muziekcommissie erg voortvarend was met haar voorstellen voor nieuwe muziekstukken, 
maar inmiddels is in de praktijk gebleken dat er al veel werk is verricht en een aantal nieuwe 
muziekstukken al redelijk is ingestudeerd. 
 

4. Programma aanpassing voorjaar 2016 
Wijzigingen: 
- De Mis van Perosi vervalt voorlopig, aangezien we voldoende hebben aan de 2 eerder 
ingestudeerde missen.  
- Rejoice in the Lord komt ook te vervallen omdat dit lied slechts sporadisch gezongen kan 
worden en daar tegenover veel instudeertijd behoeft. 
- Kumbaya blijft vooralsnog op het repertoire staan, afhankelijk van de tijd die nodig is om 
dit stuk in te studeren en het feit of dit stuk goed wordt ontvangen door de koorleden.  
 
Claire merkt op dat een aantal leden niet voldoende op de hoogte is van het eit dat het koor 
optreedt tijdens het balkonconcert op 29 mei. Thijs zal het activiteitenschema nog een keer 
onder de aandacht brengen van de leden.  
 

5. Voorstellen setlist (programma) 
5.1 Balkonconcert zondag 29 mei 2016 

Tijdens het balkonconcert mogen we 15 minuten op de trappen van de Bibliotheek (volgens 
Thijs een A locatie) zingen. We krijgen een geluidsinstallatie ter beschikking en zullen 
gebruik maken van ons eigen Keyboard. Thijs stelt de volgende muziekstukken voor: 

 



Siyahamba, Takadamu, Let’s all go down to the river, Memory en the Exodus Song of An 
Irish blessing. We zullen worden begeleid door een slagwerker met conga/bongo’s.  
Thijs stelt tevens voor om visitekaartjes uit te delen tijdens dit evenement (voorbeelden 
hiervan worden tijdens het overleg uitgedeeld) en er zal een roll-up banner (€ 50,-) worden 
geplaatst om het koor te promoten.  
Tevens bestaat het idee om video opnamen te laten maken van dit concert en om tijdens dit 
optreden een koorfoto te laten maken.  
Jeanne stelt voor om haar zwager te vragen om foto’ te maken en tevens een artikel hieraan 
aan te wijden in zijn blad ‘Klankwijzer’.  
Deze voorstellen zullen aan het bestuur worden voorgelegd, tevens  zal gevraagd worden 
om ons zo snel mogelijk te informeren over hun besluit, zodat de nodige acties genomen 
kunnen worden. (actie: Riet) 
 
Concertcommissie 
Thijs wil te zijner tijd een concertcommissie in het leven roepen, om met name het 
Munsterpleinconcert (oktober) en het koffieconcert (september) handen en voeten te 
geven. (actie: Thijs) 
 

5.2 Hoogmis in Swalmen op 2 juli  
Voorstel invulling mis: de Keltische mis met orgelbegeleiding van Louise, An Irish Blessing, 
You raise me up, Amazing Grace, Takadamu en Siyahamba.  

 
5.3 Koffieconcert 11 september in Leeuwen 

Thijs stelt voor om tijdens dit concert in ‘blokken’ op te treden, met  
De volgende indeling:  
1e blok: Amazing Grace, An Irish Blessing, Memory, We’ll meet again en You raise me up.  
Tussen: koffiepauze 
2e blok: Malaika, Siyahamba, The Exodus Song, Mien mooder waas ein Leeuwer kiendj. 

 
5.4 Kiosk Munsterplein op zaterdag 8  oktober   

Het betreft een try-out.  Het koor mag dan 1 uur lang, in het voorprogramma van de 
Gaambloazers, optreden, met gebruikmaking van hun geluidsinstallatie.  
 

5.5 Allerzielen op 6 november in het Laurentius ziekenhuis 
Te zijner tijd zal dit optreden, in overleg met de voorganger van het LZ, nader worden 
uitgewerkt.  
 

 
5.6 Overige optredens. 

Na de vakantie zal het repertoire voor het najaar en de kerstperiode worden uitgewerkt 
(actie: allen).  
 

6. Rondvraag 
6.1 Monique vraagt om een evaluatie van haar inbreng in de muziekcommissie. Alle 

commissieleden zijn van mening dat Monique een goede en verfrissende inbreng heeft. 
6.2 Vakantieperiode. Op 19 juli vindt de traditionele fietstocht plaats. Deze tocht luidt de 

vakantie in. Op 6 september 2016 zal dan weer de eerste repetitie plaatsvinden.  
6.3 Riet zal de koorleden vragen om aan haar per mail kenbaar te maken wanneer zij met 

vakantie gaan.  
6.4 Thijs vraagt aan Claire om verslagen in het vervolg ‘op nummer’ te documenteren in plaats 

van ‘op datum’.  



6.5 Thijs vraagt om een repertoire vast te stellen ten behoeve van een uitvaartdienst. Riet geeft 
aan dat hier eerder in een bestuursvergadering afspraken over gemaakt zijn. (actie: Riet). 
Tijdens de jaarvergadering zal dit aan de leden worden voorgelegd. 

6.6 Thijs heeft 4 mei a.s. overleg met Ton Wilbers, van de ECI om nadere afspraken te maken 
over de oprichting van een kinderkoor. 
 

7. Vaststellen datum volgende vergadering  
Voorgesteld wordt om 6 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur met de muziekcommissie bij 
elkaar te komen bij Monique, om de laatste hand te leggen aan het koffieconcert en het 
repertoire voor de rest van het jaar.  
 

8. Sluiting 
Thijs sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en Jacques in het 
bijzonder voor de genoten gastvrijheid. 


