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Notulen	  Bestuursvergadering	  Valley	  Voices	  d.d.	  22	  januari	  2014	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aanvang	  19.45	  uur	  bij	  Coby	  Datema	  	  
	  
Aanwezig	  :	  Ineke	  vRP.,	  Gea	  J.,	  Joke	  P.,	  Coby	  D.,	  Corrie	  B.	  
Afwezig	  	  	  	  :	  	  Emma	  D.	  (met	  kennisgeving)	  
1.	  	  	  Opening	  Joke	  heet	  allen	  welkom.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.	  	  	  Mededelingen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
3.	  	  	  Vaststelling	  agenda:	  agenda	  wordt	  gevolgd	  
	  
4.	  	  Ingekomen	  post/mail:	  

• Mail	  van	  Holland	  Harmony	  betreffende	  de	  Directors	  College	  die	  in	  2014	  gezamenlijk	  
	   georganiseerd	  wordt	  door	  DABS,	  BinG!	  en	  Holland	  Harmony.	  	  

• Organisatie	  Dickensfair	  Bennekom	  met	  een	  bedankje	  en	  een	  nieuwjaarsgroet.	  	  
	   Is	  naar	  de	  koorleden	  gestuurd.	  

• Uitnodiging	  Popkoor	  "Voor	  de	  Gelegenheid"	  met	  uitnodiging	  voor	  popkoor	  projectkoor.	  	  
	   Is	  naar	  de	  koorleden	  gestuurd.	  

• Kerstkaart	  van	  Thea	  van	  Bergen.	  Is	  voorgelezen	  aan	  het	  koor.	  
• Mail	  van	  de	  Vriendenloterij.	  
• Gelders	  Opera-‐	  en	  Operette	  Gezelschap	  met	  de	  uitnodiging	  voor	  hun	  concert	  op	  25	  januari.	  	  
• Bennekoms	  vocaal	  ensemble,	  uitnodiging	  	  voor	  hun	  concert,	  is	  naar	  het	  koor	  doorgestuurd.	  
• Cursus	  makkelijker	  zingen	  Hans	  van	  der	  Weijde,	  is	  doorgestuurd	  naar	  het	  koor.	  
• IC	  productions,	  in	  zake	  koorreis	  in	  België.	  
• De	  medewerker	  stuurt	  ons	  een	  nieuwjaarswens	  en	  attendeert	  op	  de	  nieuwe	  huisstijl	  en	  nieuwe	  

website.	  
• Nieuwsbrief	  Amusing	  Hengelo,	  het	  Korenfestival	  	  vindt	  dit	  jaar	  plaats	  op	  7	  juni	  2014.	  
• Oranje	  Fonds	  vrijwilligersactie	  NLdoet!	  Op	  21	  en	  22	  maart.	  
• Mail	  EFZO	  met	  het	  contributie	  formulier.	  Is	  ingevuld	  en	  geretourneerd.	  Het	  bedrag	  van	  de	  rekening	  

staat	  bij	  de	  bank	  geagendeerd.	  
	  
	  	  	  	  Uitgaande	  mail:	  -‐	  
	   	  
5.	  	  Notulen	  en	  actielijstje	  BV	  d.d.	  18	  december	  2013	  
De	  notulen	  worden	  goedgekeurd.	  Verder	  zie	  actielijst.	  
6.	  	  De	  Kei:	  	  
De	  rekening	  van	  de	  afgelopen	  periode	  is	  eind	  december	  gekomen.	  Alle	  zaken	  stonden	  er	  op	  vermeld.	  	  De	  
Winterparty	  heeft	  €175,-‐	  gekost,	  de	  overige	  kosten	  waren	  €100,-‐.	  Het	  betalen	  van	  de	  reguliere	  huur	  is	  
ingegaan.	  Gea	  agendeert	  de	  huur	  bij	  de	  bank,	  zodat	  dat	  steeds	  op	  tijd	  betaald	  wordt,	  aangezien	  de	  Kei	  geen	  
rekening	  stuurt.	  	  
Op	  17	  februari	  moet	  de	  tussenwand	  eruit	  voor	  het	  concertje.	  Gea	  overlegt	  met	  de	  Kei	  of	  dit	  in	  de	  pauze	  kan.	  	  
De	  Kei	  is	  opgeknapt,	  de	  akoestiek	  is	  beter	  geworden	  bij	  de	  bar,	  de	  sfeer	  is	  leuk.	  
	  
7.	  	  Optredens:	  

• Evaluatie	  kerstoptreden	  Het	  Loo.	  
Petra	  Elgersma	  van	  Het	  Loo	  heeft	  gebeld	  en	  geïnformeerd	  hoe	  het	  optreden	  ons	  was	  bevallen.	  Gea	  heeft	  
uitgelegd	  dat	  er	  vier	  keer	  is	  gezongen	  waaronder	  eenmaal	  in	  het	  restaurant	  (na	  overleg	  met	  de	  mensen	  van	  het	  
restaurant).	  Er	  waren	  weinig	  bezoekers,	  misschien	  door	  het	  aangekondigde	  slechte	  weer.	  Gea	  heeft	  
aangegeven	  dat	  we	  het	  erg	  leuk	  vonden	  en	  dat	  we	  graag	  weer	  terugkomen.	  Ook	  heeft	  zij	  doorgegeven	  dat	  er	  
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wat	  onduidelijkheid	  was	  over	  waar	  koffie	  gedronken	  kon	  worden.	  Dit	  werd	  vervolgens	  overigens	  goed	  
opgelost.	  	  
Er	  zijn	  foto’s	  gemaakt,	  die	  zijn	  nu	  bij	  de	  PR,	  Corrie	  vraagt	  de	  PR	  om	  de	  foto’s	  door	  te	  sturen.	  
	  

• Ineke	  schrijft	  een	  mail,	  met	  de	  vraag	  wanneer	  men	  naar	  een	  korenfestival	  zou	  willen,	  juni	  of	  
september.	  	  

	  
• Coby	  stuurt	  opnieuw	  een	  oproep,	  voor	  ideeën	  voor	  eindeseizoensafsluiting.	  	  

	  
8.	  a.	  Cultura	  :	  "MEIZoen'.	  
Voor	  de	  opleiding	  die	  Alfred	  volgt,	  moet	  hij	  	  aantonen	  dat	  hij	  ook	  kan	  repeteren	  en	  het	  koor	  kan	  dirigeren	  met	  

een	  pianist	  erbij.	  Aangezien	  de	  tijd	  van	  MEIzoen	  tot	  aan	  het	  examen	  van	  Alfred	  erg	  kort	  is,	  is	  het	  wenselijk	  om	  
al	  eerder	  te	  oefenen	  met	  pianist.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  prettig	  zou	  zijn	  om	  een	  song	  van	  het	  MEIzoen	  concert	  

ook	  echt	  met	  pianist	  in	  te	  studeren	  en	  uit	  te	  voeren.	  In	  het	  verhaal	  zou	  dit	  het	  beste	  passen	  in	  de	  scène	  in	  het	  
café,	  met	  de	  song	  “Where	  everybody	  knows	  your	  name”.	  Alfred	  schrijft	  hiervoor	  dan	  een	  nieuw	  arrangement,	  

met	  pianopartij.	  Dit	  betekent	  dan	  wel	  dat	  er	  geen	  ruimte	  meer	  is	  in	  het	  concert	  voor	  een	  accordeonist.	  Als	  
duidelijk	  is	  of	  de	  pianist	  die	  Alfred	  heeft	  benaderd	  ook	  daadwerkelijk	  mee	  kan	  spelen	  in	  ons	  concert,	  zal	  Coby	  

contact	  opnemen	  met	  accordeonist	  Harry	  Kaal	  en	  hem	  meedelen	  dat	  we	  helaas	  niet	  met	  hem	  samen	  zullen	  
werken.	  

Naast	  vrijkaartjes	  voor	  de	  ereleden	  en	  Thea	  Schreutelkamp,	  zullen	  ook	  de	  twee	  risermannen,	  	  Theo	  van	  Riet	  
Paap	  en	  Koos	  Jonker	  een	  vrijkaartje	  krijgen	  omdat	  zij	  ook	  aanwezig	  moeten	  zijn	  om	  de	  risers	  op	  te	  zetten	  en	  

weer	  terug	  te	  brengen	  naar	  de	  Kei	  en	  hand-‐	  en	  spandiensten	  	  verrichten.	  Degene	  die	  video-‐opnames	  maakt	  
krijgt	  ook	  een	  vrijkaartje.	  Voor	  de	  overige	  vrijwilligers	  zullen	  er	  geen	  vrijkaartjes	  zijn.	  	  

Het	  is	  op	  dit	  moment	  onduidelijk	  of	  de	  Heidehoogheden	  zullen	  komen.	  De	  PR	  houdt	  contact	  met	  hen	  en	  vraagt	  
of	  ze	  de	  opening	  van	  het	  concert	  op	  een	  leuke,	  enigszins	  ludieke	  manier	  zouden	  willen	  verzorgen.	  Coby	  vraagt	  

Julia	  of	  burgemeester	  Cees	  van	  der	  Knaap	  ook	  uitgenodigd	  kan	  worden.	  
De	  koorleden	  zullen	  op	  21	  mei	  al	  ‘s	  middags	  aanwezig	  moeten	  zijn.	  Coby	  deelt	  dit	  mee	  aan	  de	  leden	  op	  de	  

repetitie.	  
	  

	  	  	  	  b.	  oefenzaterdagen	  8	  maart	  en	  10	  mei	  (PR	  +	  MC)	  
8	  maart	  	  

De	  afspraken	  met	  Rob	  zijn	  rond,	  zijn	  adresgegevens	  zijn	  aan	  MC	  doorgegeven.	  
De	  aanhangwagen	  is	  er	  die	  zaterdagochtend	  niet,	  Gea	  informeert	  bij	  Henk	  van	  Voorst	  of	  de	  aanhangwagen	  

beschikbaar	  is	  op	  vrijdag	  7	  maart.	  Joke	  heeft	  een	  afspraak	  gemaakt	  om	  op	  vrijdag	  de	  sleutel	  van	  Welstede	  op	  te	  
halen;	  ze	  informeert	  ook	  bij	  beheerder	  Natasja	  of	  de	  risers	  al	  op	  vrijdag	  gebracht	  kunnen	  worden,	  liefst	  eind	  

van	  de	  middag.	  Zodra	  dit	  bekend	  is	  geeft	  Joke	  aan	  Gea	  door	  wanneer	  de	  risers	  gebracht	  kunnen	  worden.	  
Zaterdagmiddag	  na	  14.00	  is	  de	  aanhangwagen	  wel	  beschikbaar	  bij	  de	  Kei.	  	  

Voorafgaand	  aan	  de	  coaching	  zal	  er	  een	  foto	  worden	  gemaakt.	  Dit	  fotomoment	  vindt	  plaats	  bij	  sportcentrum	  
Physical	  (dichtbij	  de	  AH	  XL),	  zeer	  geschikt	  vanwege	  de	  ruimte	  en	  aanwezige	  spiegels.	  Ineke	  W.	  en	  Julia	  vd	  K.	  

gaan	  op	  21	  februari	  samen	  met	  fotograaf	  Bert	  Vos	  alvast	  naar	  de	  locatie	  toe	  om	  afspraken	  te	  maken	  over	  
mogelijke	  opstellingen	  van	  het	  koor	  voor	  de	  foto’s.	  Op	  8	  maart	  kan	  er	  dan	  snel	  gewerkt	  worden.	  Er	  wordt	  op	  8	  

maart	  gestart	  om	  8.30,	  en	  rond	  9.30	  moeten	  de	  foto’s	  gemaakt	  zijn.	  De	  coaching	  kan	  dan	  om	  10.00	  starten	  en	  
zal	  tweemaal	  3	  uur	  duren.	  Coby	  neemt	  contact	  op	  met	  de	  MC	  en	  vraagt	  naar	  de	  tijdplanning	  van	  de	  dag.	  

De	  kledingcommissie	  stelt	  voor	  om	  een	  zwarte	  basis	  te	  kiezen	  en	  daarbij	  een	  kleurige	  bloem	  vast	  te	  houden.	  
Zo’n	  bloem	  zou	  ook	  bij	  Meizoen	  te	  gebruiken	  zijn.	  	  
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Physical	  wil	  graag	  een	  foto	  op	  onze	  website	  waaruit	  blijkt	  dat	  zij	  hun	  medewerking	  hebben	  verleend.	  	  
Joke	  vraagt	  Ellen	  wat	  voor	  nagellak	  we	  op	  moeten	  hebben	  op	  de	  foto.	  

Op	  8	  maart	  zullen	  Greet	  en	  Tineke	  zorgen	  voor	  koffie	  en	  thee.	  Ieder	  moet	  zelf	  zorgen	  voor	  een	  lunchpakket.	  
Joke	  zal	  Greet	  en	  Tineke	  vragen	  om	  te	  zorgen	  voor	  cup-‐a-‐soup.	  	  

Ineke	  heeft	  al	  een	  fles	  wijn	  voor	  Rob	  gekocht.	  	  
Rob	  overnacht	  bij	  Ineke	  en	  het	  zou	  leuk	  zijn	  om	  met	  veel	  koorleden	  met	  Rob	  uit	  eten	  te	  gaan.	  Ineke	  stuurt	  een	  

mail	  of	  men	  mee	  uit	  eten	  wil	  op	  8	  maart,	  om	  18.00;	  opgeven	  moet	  vóór	  1	  februari.	  Voorstel:	  eten	  bij	  Italiaans	  
restaurant	  Villa	  Brutus.	  Ineke	  belt	  met	  het	  restaurant	  of	  er	  die	  dag	  met	  een	  groep	  gegeten	  kan	  worden	  en	  

wanneer	  men	  uiterlijk	  het	  aantal	  mensen	  dat	  mee-‐eet	  wil	  weten.	  Ook	  zal	  Ineke	  vragen	  hoe	  er	  wordt	  gewerkt	  
met	  grote	  groepen	  en	  wat	  er	  mogelijk	  is.	  

	  
10	  mei	  (grote	  doorloop)	  

Voor	  deze	  dag	  is	  de	  aanhangwagen	  gereserveerd.	  Precieze	  invulling	  van	  de	  dag	  is	  nog	  niet	  bekend.	  
	  

9.	  Meezingavond	  
• evaluatie	  en	  voorlopig	  bijwerken	  draaiboek.	  

Er	  zijn	  enkele	  aanpassingen	  gedaan.	  Ineke	  stuurt	  de	  nieuwste	  versie	  naar	  MC	  en	  PR,	  zodat	  zij	  kunnen	  aanvullen.	  
Hierna	  zal	  het	  draaiboek	  nogmaals	  door	  het	  bestuur	  worden	  bekeken	  en	  evt.	  aangevuld,	  waarna	  het	  op	  de	  
website	  geplaatst	  kan	  worden.	  

Besluit:	  de	  cursuskosten	  van	  een	  Learn2Singcursus	  worden	  bepaald	  door	  het	  bestuur.	  Voor	  2014	  is	  de	  bijdrage	  
vastgesteld	  op	  €25.	  

Er	  waren	  18	  deelnemers	  op	  de	  meezingavond,	  waarvan	  3	  herkansers.	  	  
Er	  zijn	  11	  cursisten	  voor	  Learn2Sing	  inclusief	  3	  herkansers.	  

De	  eerste	  learn2Sing	  avond	  werd	  ingevuld	  met	  de	  coaching	  van	  Juliette	  Dumoré.	  Deze	  is	  als	  zeer	  positief	  
ervaren.	  Wel	  was	  het	  jammer	  dat	  de	  cursisten	  geen	  bladmuziek	  hadden	  om	  mee	  te	  kunnen	  zingen,	  er	  leek	  zo	  

ook	  wat	  weinig	  aandacht	  te	  zijn	  voor	  de	  cursisten.	  Verder	  is	  het	  misschien	  toch	  beter	  om	  een	  coaching	  pas	  later	  
in	  de	  learn2Sing	  te	  doen.	  

	  
10.Van	  de	  voorzitter	  en	  de	  commissies:	  	  	  	  
	  	  	  Commissies	  algemeen:	  
	   	  
a.	  Voorzitter:	  	  

• Op	  de	  extra	  ALV	  op	  24	  februari	  wordt	  gestemd	  over	  de	  benoeming	  van	  Emma	  Daniëls	  als	  bestuurslid	  
(Coby	  neemt	  stembriefjes	  mee)	  en	  over	  de	  wijziging	  van	  het	  Huishoudelijk	  Reglement	  (stemmen	  per	  
handopsteking).	  We	  stoppen	  om	  20.55	  met	  zingen	  en	  blijven	  dan	  in	  de	  zaal	  om	  te	  stemmen.	  Joke	  
vraagt	  Alfred	  of	  	  hij	  om	  20.55	  wil	  stoppen	  met	  de	  repetitie.	  

• Marijke	  Harmsen	  heeft	  zich	  afgemeld	  voor	  de	  ALV.	  

• Annemarie	  heeft	  zich	  afgemeld	  en	  heeft	  aangegeven	  dat	  ze	  akkoord	  gaat	  met	  de	  wijziging	  
Huishoudelijk	  Reglement.	  	  

• De	  datum	  voor	  de	  BV	  van	  maart	  	  wordt	  verzet	  naar	  dinsdag	  25	  maart.	  

b.	  Penningmeester:	  de	  opbrengsten	  van	  de	  Winterparty	  etc.	  zijn	  verwerkt	  en	  meegedeeld	  aan	  de	  koorleden.	  
Informatie	  over	  de	  gemeentesubsidie	  is	  ontvangen.	  Twee	  sponsors	  hebben	  de	  rekening	  gekregen.	  	  
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Cobie	  Hogervorst,	  penningmeester	  van	  HH,	  heeft	  aan	  Ineke	  laten	  weten	  	  dat	  zij	  geen	  contributie	  aan	  HH	  hoeft	  
te	  betalen,	  omdat	  ze	  erelid	  is.	  Ineke	  betaalt	  nu	  dus	  zo’n	  30	  euro	  per	  jaar	  te	  veel	  aan	  het	  koor.	  Gea	  controleert	  
of	  er	  door	  HH	  het	  juiste	  aantal	  leden	  (dus	  zonder	  Ineke)	  wordt	  gerekend.	  Ineke	  zal	  zelf	  aangeven	  wat	  ze	  wil.	  
Er	  moet	  een	  oproep	  komen	  voor	  nieuwe	  penningmeester.	  Gea	  stuurt	  een	  mail	  naar	  het	  koor.	  
	  
	  
c.	  Secretariaat:	  

• Overname	  van	  het	  secretariaat.	  Emma	  heeft	  het	  erg	  druk.	  Ineke	  geeft	  aan	  dat	  ze	  eventueel	  ook	  wel	  
secretaris	  wil	  blijven.	  Joke	  neemt	  contact	  op	  met	  Emma	  en	  overlegt	  de	  situatie.	  

• Beëindiging	  lidmaatschap	  document/brief.	  Muziek	  inleveren	  heeft	  geen	  zin,	  want	  het	  kan	  zo	  weer	  
geprint	  worden.	  De	  brief	  wordt	  naar	  Esther	  gestuurd	  om	  op	  de	  website	  te	  plaatsen	  onder	  bestuur.	  De	  
punten	  van	  de	  brief	  moeten	  ook	  worden	  opgenomen	  in	  het	  ABC.	  Dit	  wordt	  naar	  Julia	  gestuurd.	  	  

	  
d.	  Kleding:	  Toos	  vraagt	  aan	  Sylvia	  de	  bankpas	  van	  de	  kledingcommissie.	  Corrie	  neemt	  hierover	  contact	  op	  met	  
Toos.	  	  
	  
e.	  MC:	  -‐	  

	   	  
f.	  CAC:	  Er	  is	  vrijdag	  overleg.	  Er	  zijn	  nog	  maar	  twee	  speldjes	  voor	  jubilarissen.	  Met	  kerst	  worden	  er	  mogelijk	  
weer	  speldjes	  uitgedeeld,	  er	  is	  nog	  niet	  bekend	  of	  er	  jubilarissen	  zijn	  en	  hoeveel	  dat	  er	  zijn.	  Eventueel	  worden	  
er	  nieuwe	  speldjes	  bijbesteld.	  	  
Voor	  de	  Learn2Sing	  cursus	  krijgen	  de	  deelnemers	  een	  bloem	  en	  een	  certificaat.	  	  
Joke	  vraagt	  Alfred	  wie	  het	  certificaat	  overhandigt	  en	  de	  bloem.	  	  
	  
g.	  Presentation:	  er	  is	  een	  eenvoudige	  choreo	  gemaakt	  op	  “One	  fine	  day”,	  voor	  het	  concertje	  op	  17	  februari.	  In	  
de	  volgende	  bijeenkomst	  start	  de	  presentation	  cie	  met	  het	  vlekkenplan	  voor	  MEIzoen.	  	  
	  
h.	  PR:	  Het	  plaatsen	  van	  artikelen	  op	  de	  site	  loopt	  goed	  op	  dit	  moment.	  De	  PR	  mag	  nu	  ook	  meer	  zelf	  plaatsen.	  	  
	  
i.	  Website:-‐	  
	  
j.	  Make-‐up:-‐	  
	  
k.	  Risers:	  er	  is	  een	  nieuwe	  afspraak,	  het	  opzetten	  start	  voortaan	  om	  19.20	  i.p.v.	  19.30	  omdat	  het	  toch	  iets	  meer	  
tijd	  kost.	  	  
	  
11.Wvttk:	  	  	  
Coby	  doet	  opnieuw	  een	  oproep	  om	  op	  tijd	  stil	  te	  zijn.	  	  
Er	  zijn	  koorleden	  die	  gebruik	  maken	  van	  een	  stoel/krukje	  om	  te	  zitten	  op	  de	  repetitie.	  Het	  viel	  op	  dat	  cursisten	  
ook	  direct	  een	  stoel	  pakten.	  Misschien	  kan	  men	  proberen	  pas	  te	  gaan	  zitten	  als	  het	  echt	  niet	  anders	  kan.	  Joke	  
belt	  en	  praat	  met	  betrokkenen.	  Joke	  noemt	  daarbij	  dat	  er	  krukjes	  zijn	  die	  op	  de	  risers	  passen.	  	  
Corrie	  zal	  de	  contactpersoon	  worden	  naar	  make-‐up-‐,	  kleding-‐	  en	  risercommissie.	  	  
	  
12.Sluiting	  	  23.24	  
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Reminder	   Wie	   Reminder	  omschrijving:	  	  

1. 	   Bestuur	   Lijstje	  maken	  voor	  mededelingen	  voor	  a.s.	  repetitie-‐	  avond/maandag.	  

2. 	   Bestuur	   Zing	  meenemen	  en	  op	  tafel	  leggen	  op	  de	  maandagavond.	  

3. 	   Bestuur	   Jaarlijks	  gratis	  optreden	  (gelinkt	  aan	  een	  goed	  doel)	  verzorgen.	  

4. 	   Coby	   Informatie	  zingen	  op	  vlegeldag	  inwinnen.	  

5. 	   Bestuur	   2014	  Dickensfair	  Bennekom	  vragen	  of	  we	  in	  de	  kerk	  kunnen	  zingen.	  

Acties	   Wie:	   Actie	  omschrijving:	  	  

	   Coby	   Coby	  stuurt	  mail	  met	  herhaalde	  oproep,	  voor	  ideeën	  voor	  eindeseizoensafsluiting.	  	  

	   Coby	   Mededeling	  doen	  op	  de	  repetitie:	  op	  21	  mei	  moeten	  we	  al	  ‘s	  middags	  aanwezig	  zijn.	  

	   Coby	   stuurt	  draaiboek	  try	  out	  op	  naar	  medebestuursleden.	  

	   Coby	   vraagt	  Julia	  of	  burgemeester	  Cees	  van	  der	  Knaap	  ook	  uitgenodigd	  kan	  worden.	  

	   Coby	   Neemt	  stembriefjes	  mee	  op	  de	  ALV	  van	  24	  februari.	  

	   Coby	   doet	  opnieuw	  een	  oproep	  om	  op	  tijd	  stil	  te	  zijn.	  	  

	   Coby	   	  neemt	  contact	  op	  met	  de	  MC	  en	  vraagt	  naar	  de	  tijdplanning	  coachingsdag	  8	  maart.	  

	   Corrie	   vraagt	  aan	  de	  PR	  of	  de	  foto’s	  van	  Het	  Loo	  naar	  de	  leden	  doorgestuurd	  kunnen	  worden.	  

	   Corrie	  
Toos	  vraagt	  aan	  Sylvia	  de	  bankpas	  van	  de	  kledingcommissie.	  Corrie	  neemt	  hierover	  
contact	  op	  met	  Toos.	  	  

	   Gea	   opzetje	  maken	  hoe	  het	  kopje	  bestuur	  op	  de	  website	  opgehelderd	  kan	  worden.	  

	   Gea	  
overlegt	  met	  de	  Kei	  dat	  op	  17	  februari	  de	  tussenwand	  eruit	  kan	  in	  de	  pauze,	  t.b.v.	  het	  
concertje	  als	  afsluiting	  van	  L2S.	  

	   Gea	   stuurt	  een	  mail	  met	  een	  oproep	  voor	  nieuwe	  penningmeester.	  	  

	   Gea	   informeert	  bij	  Henk	  van	  Voorst	  of	  de	  aanhangwagen	  beschikbaar	  is	  op	  vrijdag	  7	  maart.	  	  

	   Gea	   controleert	  of	  er	  door	  HH	  het	  juiste	  aantal	  leden	  (dus	  zonder	  Ineke)	  wordt	  gerekend.	  

	   Ineke	  
mail	  sturen	  naar	  de	  leden,	  wanneer	  men	  graag	  naar	  een	  festival	  zou	  willen,	  in	  juni	  of	  in	  
september.	  

	   Ineke	   stuurt	  een	  mail	  naar	  het	  koor	  met	  de	  vraag	  of	  men	  op	  8	  maart	  wil	  mee-‐eten.	  

	   Ineke	  
belt	  met	  Villa	  Brutus	  of	  er	  8	  maart	  met	  een	  groep	  gegeten	  kan	  worden	  en	  overlegt	  wat	  
er	  mogelijk	  is.	  

	   Ineke	   stuurt	  de	  nieuwste	  versie	  draaiboek	  Meezingavond	  naar	  MC	  en	  PR.	  

	   Joke	   vraagt	  Alfred	  wie	  het	  certificaat	  aan	  de	  L2S	  cursisten	  overhandigt	  en	  de	  bloem.	  	  

	   Joke	  
	  informeert	  ook	  bij	  Welstede	  of	  de	  risers	  al	  op	  vrijdagmiddag/-‐avond	  7	  maart	  gebracht	  
kunnen	  worden.	  

	   Joke	   vraagt	  Ellen	  wat	  voor	  nagellak	  we	  op	  moeten	  hebben	  op	  de	  foto.	  

	   Joke	   zal	  Greet	  en	  Tineke	  vragen	  om	  te	  zorgen	  voor	  cup-‐a-‐soup	  op	  8	  maart.	  

	   Joke	  
Neemt	  contact	  op	  met	  Alfred	  over	  de	  procedure	  op	  de	  extra	  ALV.	  

	   Joke	  
Overlegt	  met	  koorleden	  die	  een	  stoel	  nodig	  hebben	  hoe	  dit	  het	  best	  geregeld	  kan	  
worden.	  

	   Joke	   Overlegt	  met	  Emma	  over	  het	  secretariaat.	  

	   Joke	   sleutel	  Welstede	  voor	  8	  maart	  en	  10	  mei	  afhalen.	  

Besluit	   Datum:	   Besluit	  omschrijving:	  
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1. 	   Aug	  2013	   We	  doen	  dit	  jaar	  niet	  mee	  met	  de	  KCG	  korenwedstrijd.	  

2. 	   Aug	  2013	   Besluiten	  blijven	  gedurende	  het	  bestuursjaar	  op	  de	  notulen	  staan.	  

3. 	   Sept	  2013	   Er	  wordt	  geen	  bovengrens	  gesteld	  aan	  de	  leeftijd	  van	  nieuwe	  koorleden.	  

4. 	   Okt	  2013	   De	  dirigent	  krijgt	  koffie/thee	  en	  een	  drankje	  gratis.	  

5. 	   Jan	  2014	   Drankjes	  van	  gasten	  gaan	  op	  rekening	  bij	  de	  Kei,	  barman	  Wouter	  houdt	  dit	  bij.	  	  

6. 	   Jan	  2014	   De	  cursuskosten	  van	  een	  Learn2Singcursus	  worden	  bepaald	  door	  het	  bestuur.	   
 


