
 
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Puisque Tout Passe 
Dinsdag 26-06-2018  Aanvang: 19.45 uur,   Rene sluit om 20.30u aan 
 

 
Agenda:  
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter   
 
2. Vaststelling agenda en bespreekpunten koorleden   
 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 25 april 2017 (Bijlage 1). 
 
4. Financiële jaarstukken (Bijlagen 2a en 2b). 

- Financieel jaarverslag 2017 plus verslag kascommissie (Mirjam en Marielle).  
- Begroting 2018:  

Aanwijzen nieuwe leden kascommissie 2018. 
 
5.Samenstelling bestuur:   

Rooster van aftreden:  
* Elly is in juni 2015 gekozen tot voorzitter voor de duur van 3 jaar. Zij treedt af en is 
herkiesbaar voor opnieuw een periode van 3 jaar. 
* Trudie is in juni 2015 gekozen tot secretaris voor de duur van 3 jaar. Zij treedt af en 
is herkiesbaar voor opnieuw een periode van 3 jaar. 
* Trudie heeft na vertrek Marja in januari 2016 de functie van penningmeester 
geaccepteerd. 

 Er is een vacature voor secretaris, (zie verder agendapunt 8) 
 
6. Jaarverslag 2017 (Bijlage 3). 
 
7. Verslag van de commissies (Bijlagen 4a, b en c) 

In de vergadering lichten de commissieleden waar nodig onderdelen van het verslag 
toe en bespreken we een aantal door hen opgeworpen onderwerpen.  
a. Concertcommissie   
b. PR-commissie    
c. Muziekcommissie  
d. Archivaris Harmen de Bruin geeft aan dat hij probeert zijn archivariswerk zo goed   
mogelijk te doen en heeft geen relevante opmerkingen voor een jaarverslag.  

 
8. Vacatures 
 Met het vertrek van een aantal actieve leden zijn diverse vacatures ontstaan: 

- bestuur: secretaris (nu 2 leden) 
- PR commissie (nu 1 lid) 
De muziekcommissie (4 leden) en de concertcommissie (3 leden) zijn op volle sterkte 
 

9. Jubileum 2018:  
-  terugblik jubileumconcerten april 2018 
-  jubileumactiviteit (8 september in aansluiting op Korenlint?) 
-  afsluiting jubileumjaar met concert(en) in december 2018 

 
10. Koorontwikkeling en koers:  

Inhoudelijke terugblik en vooruitblik op repertoire, repetities en planning,  
muzikale ontwikkeling en samenstelling van het koor: 
Specifieke aandachtspunt: vertrek leden/ werving nieuwe leden 

  
 
11. Rondvraag en sluiting 

 


