
 
 
 
 

 

                                                                                                                                      
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 25 maart 2014 
               Aanvang 20.10 uur bij Gea Jonker 
 
Aanwezig : Gea, Corrie, Emma, Joke (vanaf 20.50) 
Afwezig    : Ineke vRP, Coby 
1.   Opening 
We openen zonder Joke, die komt later vanwege het afscheid nemen van Janny van Veldhuijsen 
 
2.   Mededelingen 
- 
 
3.   Vaststelling agenda: 
Geen extra punten 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• BALK: Op zondag 9 maart geeft Vocal Line met VOÏSZ en Big Band Utrecht een 
dubbelconcert in theater De Kom te Nieuwegein. Naar de koorleden gestuurd. 

• Nieuwsbrief van BALK. Naar de koorleden gestuurd. 
• Gelders Opera- en Operette Gezelschap, uitnodiging concert 22 maart. Naar de koorleden 

gestuurd. 

• Bureau BALK, vraagt medewerking koor + combo bij workshop PA techniek 12 april 2014. 
• Kamer van Koophandel, inschrijving Emma Daniëls is gedaan.  
• Edese Uitdaging: Beursvloer Ede een succes!  
• EFZO: Financiële verantwoording t.b.v. Ledenvergadering. 
• Overlijdensbericht Janny van Veldhuijsen. Naar de koorleden gestuurd. 

 
    Uitgaande mail: 

• Inschrijving Emma Daniëls bij Kamer van Koophandel. 
 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 26 februari 2014 
1&2 Coby onbekend, rest gedaan 
 
6. Einde seizoensavond 
Is op 14 juli dit jaar 
 
Coby heeft ideeën van de koorleden verzameld, omdat er vorig jaar besproken is de einde 
seizoensavond op een andere manier te vieren. De volgende ideeën willen we op een maandagavond 
aan het koor voorleggen en op laten stemmen. Dan moeten er ook (2) mensen gevonden worden die 
het willen organiseren.  
 
Ideeën: 

• In een verzorgingstehuis o.i.d. zingen  
• Kwartetten/octetten al dan niet in competitievorm  

In beide gevallen een hapje eten/drinken achteraf. Liefst bij iemand thuis (met grote tuin?), maar het 
kan ook in de Kei.  
Kwartetten/octetten zouden ook in het verzorgingstehuis kunnen optreden of ‘s avonds tijdens het 
hapje/drankje, waarmee de beide ideeën gecombineerd kunnen worden. Dit laten we afhangen van 
het animo bij de koorleden.  
 
Actie Joke: op 14 april de ideeën einde seizoensavond mededelen aan het koor. 
 
7.  De Kei:  



 
 
 
 

 

Actie Corrie: Aan de PR doorgeven dat VV net als Irene (showcorpsen) ook een foto aan de 
schuifmuur wand van de borrelruimte bij de Kei zou kunnen ophangen.  
We moeten hier dan wel zelf voor zorgen. Corrie heeft het hier kort over gehad met Wouter.  
 
8.  Optredens: 

• Crematorium Ede 6 april 2014 
• Examen Alfred 21 juni 2014 
• Koren op weg naar Kerst 13 december 2014 voorkeur opgegeven om te zingen na 14.00 uur. 

 
9. a. MEIZoen: 
Opletten dat we liedjes voor MEIZoen MET choreo doorzingen. Alfred hierop tijdens de repetitie attent 
maken. A.s. maandag komt de pianist mee oefenen. 
    b. oefenzaterdag 10 mei (PR + MC) 
– 
 
10. Holland Harmony: 

• RvA-vergadering. Wie gaat er naar toe en wat hebben wij voor vragen? 
Joke en Ineke gaan er naar toe. 
Actie joke: VV opgeven voor de RvA-vergadering  
Vragen voor de RvA: Waarom moeten dure coaches van ver weg komen zoals bijvoorbeeld uit 
Nieuw Zeeland?  
Waarom is er voor gekozen de HaCo het hele weekend te doen? Dit is misschien te veel/ te duur 
voor sommigen.  
Actie Joke: mededeling doen of er koorleden zijn die ook naar de RvA willen en of er nog vragen 
voor deze dag zijn. 
• HaCo/Educatieweekend: mail Tinie ivm oefenkoor. 
Lijkt ons onhaalbaar omdat 80% van het koor er moet zijn als voorwaarde om oefenkoor te zijn. 
Actie Joke: doorgeven aan MC dat we geen oefenkoor zullen zijn bij de HaCo/Educatieweekend 

 
11. Van de voorzitter en de commissies:    
  
a. Voorzitter:  
-  
b. Penningmeester:  

• Voorzitter en penningmeester zijn naar de EFZO jaarvergadering geweest.  
Actie Gea: maandag (14e) een mededeling over de EFZO doen aan het koor. 

• Via de vriendenloterij is 170 euro binnengekomen, ook de bijdrage van HH voor de coaching 
Rob van der Meule is binnen (270 euro) 

• De 2 sponsors hebben ieder 25 euro betaald. 
• Esther (webmaster) krijgt de BTW van haar factuur aan ons betaald (10,50) 

Actie Gea: maandag (14e) Sponsorklicks nogmaals onder de aandacht brengen aan koor. 
• Er is nu ruim 20 euro opgehaald via sponsorklicks, maar het wordt pas uitbetaald als het 

bedrag boven de 50 euro komt.  
 
c. Secretariaat: 

• Huidige ledenlijst naar HH sturen zonder de eventuele nieuwe leden. De nieuwe leden worden 
pas vanaf mei lid.  

Actie Ineke: Huidige ledenlijst naar HH sturen.  
• Draaiboek Try-out (al reacties van de MC en PR?) -> naar volgende BV 

Actie Ineke: Coaching Rob vd Meule 13 oktober en oefenweekend op de activiteitenkalender op de 
website zetten 



 
 
 
 

 

 
 
d. Kleding: 
Zijn bezig met de inventarisatie wat de leden in huis hebben aan kleding 

 
e. MC: 

• coachings Rob van der Meule op 13 oktober en 31 januari 2015 (de hele dag, dus 2 dagdelen) 
• Van HH hebben we nog 1 coachingsbijdrage te goed, die kunnen wij voor 13 oktober 

gebruiken  
• Daarnaast kan nog een aparte dirigenten coaching gepland worden door Alfred dit jaar. 

Reminder 
• In overleg met de MC is besloten dit jaar af te zien van het optreden op een festival vanwege 

het drukke programma dat we hebben.  
 

f. CAC:  
Nieuwe speldjes zijn in de maak. Corrie heeft er 6 besteld. Ze zijn op zijn vroegst volgende kerst 
nodig. 
 
g. Presentation:  
-  
 
h. PR:  
Fotosessie van 8 maart was heel goed voorbereid. Bravo! 
Julia heeft een foto naar het crematorium gestuurd. Zij plaatsen op 2 april een persbericht met onze 
foto erbij. Dit betekent voor ons gratis promotie. 
 
i. Website: 
- 
 
j. Make-up: 
- 
 
k. Risers: 
- 
 
12. Wvttk:   

• Agendapunt volgende vergadering: Evaluatie learn2sing en auditietraject met de MC 
• Gea vraagt aan het bestuur en de MC wat zij zien als de meerwaarde van het lidmaatschap 

van BALK? Het kost ons ruim 300 euro per jaar en we hebben er nog nooit iets mee gedaan. 
Voor de verzekering is BALK niet nodig, dat loopt nu via HH. Dit kalenderjaar is al betaald 
voor BALK.  

Actie Gea: mail sturen naar MC over de meerwaarde van BALK lidmaatschap 
• Corrie vraagt zich af of er contact wordt gehouden met leden die (pas) hebben opgezegd. We 

willen dit niet vanuit het bestuur doen. Ieder lid is natuurlijk vrij dit zelf te onderhouden.  
• Nazorg auditietraject: Bij Jeanette bijvoorbeeld moet nog een evaluatiegesprek gevoerd 

worden. Reminder 14 weken oefenperiode nieuwe leden in de gaten houden. 
 
13. Sluiting  
Joke sluit om 22.20 de vergadering 
 
 
 

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 
7.  Bestuur/MC aparte dirigenten coaching plannen voor Alfred dit jaar 
8.  Bestuur/MC 14 weken oefenperiode nieuwe leden in de gaten houden 

Acties Wie: Actie omschrijving:  

1.   Corrie 
Aan de PR doorgeven dat VV net als Irene (showcorpsen) ook een foto aan de 
schuifmuur wand van de borrelruimte bij de Kei zou kunnen ophangen. 

2.  Gea maandag (14e) een mededeling over de EFZO doen aan het koor. 
3.   Gea maandag (14e) Sponsorklicks nogmaals onder de aandacht brengen aan koor. 
4.   Gea mail sturen naar MC over de meerwaarde van BALK lidmaatschap 

5.   Ineke 
Coaching Rob vd Meule 13 oktober en oefenweekend op de activiteitenkalender 
op de website zetten 

6.  Ineke Huidige ledenlijst naar HH sturen. 

7.  Joke 
doorgeven aan MC dat we geen oefenkoor zullen zijn bij de 
HaCo/Educatieweekend 

8.  Joke op 14 april de ideeën einde seizoensavond mededelen aan het koor. 

9.  Joke VV opgeven voor de RvA-vergadering 

10.  Joke 
mededeling doen of er koorleden zijn die naar de RvA willen en of er nog vragen 
voor deze dag zijn. 

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.  
 
 


