
Notulen kledingcommissie overleg 6 september 2018 (restaurant Mucha) 

Aanwezig: Nonni, Toos, Hennie en Ineke D 

Ons eerste overleg wordt traditioneel gehouden in een restaurant. Een goed begin is namelijk 
het halve werk! 

Als voorbereiding op de ALV van 24-09 bespreken we onze begroting. We hebben €2150,- 
ingediend waarvan €2000,- voor nieuwe witte broeken en €150,- voor nieuwe hakken van de 
koorschoenen (alleen de versleten hakken!). 

Omdat bekend is dat de inkomsten ver onder de verwachten opbrengsten komen en er een 
groot bedrag tekort ontstat,  bespreken we de mogelijkheid onze begroting lager te maken. We 
komen overeen dat we ook zonder witte broeken kunnen. De afgelopen zomer hebben alle 
koorleden een eigen witte broek gedragen tijdens de optredens en dat voldeed prima. Ook de 
eigen witte schoenen erbij waren goed. Iedereen accepteerde onze kledingvoorschriften.  

Wel willen we het bedrag voor de te vernieuwen hakken laten staan. We zullen zsm een 
inventarisatie maken van de kapotte schoenen en verschillende schoenmakers om een 
prijsgave vragen (Nonni in Bennekom, Toos en Hennie in Ede) en een mogelijke korting bij 
het inleveren van meerdere schoenen.  

Zo zal onze begroting uitkomen op: €150,- voor nieuwe hakken en €200,- voor onvoorziene 
zaken (zoals een nieuwe broek voor nieuwe koorleden), wat een totaal maakt van €350,- 

Koorkleding voor het Kerstprojectkoor: omdat de voorraad koorkleding afneemt besluiten 
we tijdens de Kerstoptredens weer eigen zwart-rode kleding voor te schrijven. In de Oude 
Kerk kunnen we misschien een eigen zwarte broek voor eventueel gastleden, zwarte 
zakenbroek voor de leden, kralenketting en het  zwarte shirt ( ¾ mouw) dragen.  

Inventariseren van kledingvoorraad: Op donderdag 1 – of 15 november willen we de 
voorraad kleding nog eens doorspitten. Nonni zal Alberta vragen op deze dag langs te komen 
om haar koorkleding te passen. 

Samenstelling kledingcommissie: we besluiten alle vier komend jaar lid van deze commissie 
te blijven. 

	  


