
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 26 februari 2014 
               Aanvang 19.45 uur bij Ineke van Riet Paap  
 
Aanwezig : Coby D, Corrie B, Joke P, Gea , Emma D, Ineke vRP  
Afwezig    :   
 
1.   Opening 
Joke opent de vergadering om 19.50 uur. 
 
2.   Mededelingen 
Corrie heeft het koud. 
 
3.   Vaststelling agenda: 
Kosten voor de pianist toegevoegd bij de punt 12b: penningmeester 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Uitnodiging Amstel River Singers voor jubileumshow is naar koorleden gestuurd 
• Mail van de vriendenloterij betreffende de nationale belweken is naar bestuur gestuurd 
• Mail van de NL Doet is naar koorleden gestuurd. 
• Popkoor Repeat uitnodiging is naar koorleden gestuurd 
• Brief van Buma/Stemra, opgave van de songs die wij zingen. Naar MC gestuurd. 
• Brief van LOPRZ en betrof de betaling van de verzekering voor dit jaar. Naar penningmeester. 
• Mail van Natasja Blokpoel inzake het A-Campella weekend. Naar de koorleden gestuurd. 
• Mail van Voicemail. Naar de koorleden gestuurd. 
• Factuur contributie van BALK. Naar Gea gestuurd. 
• Città della Musica betreffende ZangZondag Stevige pop o.l.v. Binne Meijer  
• Vocaal Festival Amusing Hengelo: festival van 7 juni 2014. Naar MC gestuurd. 
• Mail van vocal coach Ilse Huizinga betreffende Vocal Jazz Trip, reizen voor vocalisten naar 

New York, Londen, Praag, Berlijn, Parijs. 
• Brief van de gemeente Ede met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst betreffende 

de gemeente subsidie. Joke P en Gea gaan naar de informatie middag. 
• Mail van de EFZO betreffende een masterclass en concert onder leiding van Robbert Muuse 

en Micha van Weers .Is naar de koorleden gestuurd. 
• Uitnodiging van Sursum Corda Lunteren voor hun concert de Hohe Messe van J.S. Bach is 

naar de koorleden gestuurd. 
• Uitnodiging van BALK voor de Workshop PA-Techniek Vervolg. Is naar de MC gestuurd. 
• Music For People: Studiedag voor organisten Bennekom. Is naar de koorleden gestuurd. 
• Mail EFZO met uitnodiging voor hun ALV + aanmeldingsformulieren korenfestivals. 
• Nieuwsbrief van de Medewerker met Nieuw scholingsaanbod voor vrijwilligers in Ede. 
• Uitnodiging van het Gelders Opera- en Operette Gezelschap om mee te doen aan de 

operaproductie Eugen Onegin van P.I. Tsjaikovsky t.g.v. hun 60 jarig bestaan. Is naar de 
koorleden gestuurd. 

Uitgaande mail: 

• Mail naar BALK om de verandering in het aantal leden door te geven. 
  



 
 
 
 
 

5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 22 januari 2014 
Punt 2 en 6 worden a.s. maandag na de repetitie genoemd, de rest van de punten is uitgevoerd. 
Enkele opmerkingen bij de actiepunten van vorige keer: 
Coby bundelt voor volgende keer de ideeën voor de einde-seizoens-afsluiting. Dit wordt op de 
volgende bestuursvergadering besproken. 
Draaiboek try-out wordt naar de PR gestuurd.  
Burgemeester Cees van der Knaap nodigen we niet uit voor MEIzoen omdat de Heidehoogheden al 
komen. 
Foto’s van het Loo liggen bij de PR en moeten nog op de website gezet worden. 
Punt 9 wordt vervolgd bij penningmeester. 
Punt 18 is reactie gekomen van PR, MC nog niet. 
Actie Ineke: Mail sturen naar iedereen die 8 maart mee gaat eten dat het eten voor eigen rekening is. 
 
6. Enquête conventie 
De overgrote meerderheid van de leden is voor het gaan naar de conventie. Negatieve punten zijn 
vooral de lange voorbereidingstijd, de kosten, het gebrek aan afterglow en de disco. Het deelnemen 
aan de conventie staat eigenlijk niet ter kwestie. Wel staat in het huishoudelijk reglement dat het voor 
afzonderlijke leden niet verplicht is om deel te nemen. Dit jaar is er sowieso geen disco bij de 
conventie. Waarschijnlijk is er geen wildcard trekking dit jaar en als die er wel is doen we er niet aan 
mee. Ook overleggen we met Alfred of mensen niet terug hoeven te komen voor de powercoaching. 
Actie Joke: met Alfred overleggen hoe we de voorbereidingstijd kunnen verminderen en of het een 
optie is een nieuw en een oud lied te zingen. Ook overleggen of het mogelijk is (kerst)optredens te 
doen in het conventiejaar.  
De opbrengsten van de optredens kunnen wellicht gebruikt worden voor een tegemoetkoming aan de 
koorleden voor deelname aan de conventie. 
 
7. Enquête korenfestival 
Het merendeel van het koor heeft voorkeur voor deelname in de maand september.  
Actie Ineke: resultaten enquête korenfestival “ter informatie” doorsturen naar de MC.  
 
8.  De Kei: 
-  
9.  Optredens: 
- 
10. a. Cultura : "MEIZoen'. 
Over het algemeen gaat het heel goed. Er is inmiddels meer beeldmateriaal, een nieuwe scene aan 
het begin waarin gefeest wordt en er is een pianist gevonden in plaats van de accordeonist. De 
kaartverkoop wordt binnenkort in gang gezet, de prijs van een kaartje wordt waarschijnlijk 15 euro. 
Kleding wordt vooraf beoordeeld tijdens een repetitie.  
    b. oefenzaterdagen 8 maart en 10 mei (PR + MC) 
Kosten voor het gebruik van de keuken à 25 euro waren nog niet in rekening gebracht door Welstede. 
Dit wordt alsnog gedaan. De risers worden vrijdag al neergezet.  
Actie Corrie: vragen of de risercomissie kan regelen dat de tafels en stoelen vrijdagmiddag worden 
opgeruimd en zaterdagmiddag terug worden gezet. Misschien moet er hulp worden geregeld om 
zaterdag de risers bij de Kei weer in de kast terug te zetten.  
Rob van der Meule kan eventueel van het station gehaald worden.  
11. Learn2singcursus 



 
 
 
 
 

• evaluatie 
Bestuur heeft intern besproken wat er wel en niet goed ging. Coby overlegt de resterende vraag en 
het voorstel met de MC. 
Actie Coby: overleg met MC over het gebruik van NoteWorthy voor de cursisten en voorstel om een 
coach een volgende keer op de 3e avond in te plannen.  
 
12. Van de voorzitter en de commissies:    
Corrie wordt de nieuwe contactpersoon voor de make-up-, riser- en kledingcommissie.  
Actie Corrie: mededelen aan make-up-, kleding- en risercommissie dat zij de nieuwe contactpersoon 
is. 
a. Voorzitter:  

• evaluatie ALV: stemmen Emma bestuurslid en aanpassing Huishoudelijk Reglement. 

Aanpassingen HR zijn aangenomen. Emma is met 26 stemmen unaniem aangenomen als algemeen 
bestuurslid en wordt hartelijk welkom geheten.  
Er is een EFZO vergadering op woensdagavond 19 maart. Joke gaat er heen namens VV, eventueel 
wil Corrie mee.  
Actie Joke: mededelen aan het koor dat de EFZO een nieuwe penningmeester zoekt. 
 
b. Penningmeester:  

• contributie HH i.v.m. erelidmaatschap Ineke 
De contributie voor HH van Ineke wordt inderdaad niet meegerekend. Gea gaat uitzoeken of Ineke 
vRP de 12 keer 2,50 terug gestort kan krijgen via de automatische incasso. Van vorig jaar en de 
eerste drie maanden van dit jaar krijgt Ineke het sowieso teruggestort.  
Alfred moet voor zijn cursus aan kunnen tonen dat hij met een pianist kan samenwerken. Mede 
daarom wordt de accordeonist voor MEIzoen vervangen door een pianist. De pianist wordt voor 50 
euro bekostigd via MEIzoen en de rest krijgt Alfred van het koor als tegemoetkoming in de kosten van 
zijn directiecursus. In ruil hiervoor gaat Alfred naar het educatieweekend van Holland Harmony in 
september.  
Totale kosten van de coaching tijdens de Learn2Sing van Juliette Dumoré komen uiteindelijk uit tegen 
de 300 euro.  
 
Reminder: bestuur regelt in het vervolg zelf de financiële kant van de coaches om misverstanden te 
voorkomen. 
 
c. Secretariaat: 
 
d. Kleding: 
Sylvia had een bankpas van de VV rekening op haar naam staan vanwege haar rol in de 
kledingcommissie. Sylvia wilde de pas inleveren nu ze geen lid meer is, maar dit hoeft niet want de 
pas van Sylvia was al geblokkeerd omdat bij de bank duidelijk was dat zij geen bestuurslid meer was 
naar aanleiding van de overgang naar de SEPA overboeking. Een tweede pas voor de koorrekening 
kan dus alleen aangevraagd worden voor een bestuurslid.  
 
e. MC:  
Actie Coby: Coby neemt contact op met de MC en vraagt of er al nagedacht wordt over een 
korenfestival. 



 
 
 
 
 

Actie Joke: vragen aan de MC of de cursisten worden uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de 
coaching 8 maart. 
  
f. CAC:  
 
g. Presentation:  
Bijna wekelijks creatief overleg over het vlekkenplan voor MEIzoen. 
 
h. PR:  
Ineke krijgt regelmatig stukjes toegestuurd ter goedkeuring. 
 
i. Website: 
 
j. Make-up: 
 
k. Risers: 
 
12.Wvttk:   
Over belweken gaan we niet rondvragen in het koor. 
 

• Repetitieruimte voor oefenzaterdagen (Westhoffhuis, Lunteren) 
Deze ruimte is nog niet officieel geopend, maar wel al beschikbaar. Ineke heeft de prijzen voor de 
huur van de verschillende zalen opgevraagd en aan de bestuursleden voorgelegd. Wellicht een goede 
locatie voor volgende oefendagen. 
 
13.Sluiting  
Joke sluit om 23.14 uur 
 
	  

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. 
6.  Bestuur Zelf de financiële kant van coachings e.d. regelen. 

Acties Wie: Actie omschrijving:  

1.   Coby 
overleg met MC over het gebruik van NoteWorthy voor de cursisten en voorstel 
om een coach een volgende keer op de 3e avond in te plannen.  

2.   Coby 
Coby neemt contact op met de MC en vraagt of er al nagedacht wordt over een 
korenfestival. 

3.   Corrie 

vragen of de risercomissie kan regelen dat de tafels en stoelen vrijdagmiddag 
worden opgeruimd en zaterdagmiddag terug worden gezet. Misschien moet er 
hulp worden geregeld om zaterdag de risers bij de Kei weer in de kast terug te 



 
 
 
 
 

zetten.  

4.   Corrie 
mededelen aan make-up, kleding en riser commissies dat zij de nieuwe 
contactpersoon is. 

5.   Ineke 
Mail sturen naar iedereen die 8 maart mee gaat eten dat het eten voor eigen 
rekening is. 

6.   Ineke resultaten enquête korenfestival “ter informatie” doorsturen naar de MC.  

7.   Joke 

met Alfred overleggen hoe we de voorbereidingstijd kunnen verminderen en of 
het een optie is een nieuw en een oud lied te zingen. Ook overleggen of het 
mogelijk is (kerst)optredens te doen in het conventiejaar.  

8.   Joke mededelen aan het koor dat de EFZO een nieuwe penningmeester zoekt. 

9.   Joke 
vragen aan de MC of de cursisten worden uitgenodigd om aanwezig te zijn 
tijdens de coaching 8 maart. 

Besluit Datum: Besluit omschrijving: 
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.  

 
 


