
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                      
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 23 april 2014 
               Aanvang 19.45 uur bij Corrie 
 
Aanwezig : Gea J., Joke P., Ineke vRP., Corrie B., Coby D. (notulen) 
Afwezig    :  Emma D., met kennisgeving 
1.   Opening Joke opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom 
                    
2.   Mededelingen 

Hartelijke felicitaties voor Tinie Gootzen, zij is benoemd als dirigent van de Dolphin Barber 
Mates in Harderwijk. 

3.   Vaststelling agenda: 
Er wordt een extra punt toegevoegd bij secretaris (draaiboek open repetitie) 

4.  Ingekomen post/mail: 
• Mail van Holland Harmony met de vraag om onze ledenlijst per 1 april naar hun 

ledenadministratie de sturen. 
• Popkoor Repeat geeft op 14 en 15 juni drie oncerten in het Musiater te Zevenaar.  
• Mail van Geert Moorman, EFZO, met de vraag ons op te geven voor het korenfestival van 21 

juni. Ineke reageert dat we dit jaar niet aanwezig zullen zijn. 
• Mail van iSing met de uitnodiging voor hun middagconcertje van 25 mei. 
• Mail van Città della Musica Zangnet Nieuwsbrief April. 
• Redactie Voicemail met de Nieuwsbrief. 
• Nieuwsbrief van Akoesticum. 
• Mail van ZIMIHC met oproep artiesten en podia Fête de la Musique. Valt samen met het 

examen van Alfred. 
 
    Uitgaande mail: 

• Ledenlijst naar de ledenadministratie van Holland Harmony gestuurd. 
 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 25 maart 2014 
Notulen zijn goedgekeurd, punten actielijst: zie actielijst 
 
6. Einde seizoensavond 
Er was een meerderheid van stemmen voor kwartet- en octet zingen met een hapje en een drankje. 
Joke L. en Corrie nemen de organisatie op zich. Joke en Corrie hebben ondertussen overlegd over de 
invulling van de avond, het zal in de Kei worden gehouden. 
 
7.  De Kei: 
Gea ontvangt de rekeningen betreffende de consumpties per kwartaal. 
 
8. Anjeractie 
Joke L. organiseert dit jaar de Anjeractie. De collecteweek is van 12 t/m 17 mei. 
 
9.  Optredens: 

• Crematorium Ede 6 april 2014. Het was een goed optreden, vooral het tweede blok. We staan 
open voor eventuele aanvragen. De rekening is verstuurd.  

• Examen Alfred 21 juni 2014 in Vianen.  
 
10. a. MEIZoen: 

• De tafels van de Kei kunnen evt. mee met de risers, actie Coby 
• Er moet doorgegeven worden aan “vrijkaartmensen” dat ze een kaartje krijgen en dus niet 

hoeven kopen, Coby vraagt MEIzoen cie wie welke kaartjes verstuurt. 
• De informatie voor de infobrief kan naar Ineke vRP en Gea gestuurd worden. 
• Corrie zal bij Cultura informeren hoeveel rolstoelplekken er zijn, want er lijken er nu al 

minimaal drie nodig te zijn. Als er niet voldoende plekken zijn, zullen er mensen uit de rolstoel 



 
 
 
 
 
 

 

in een gewone stoel geholpen moeten worden. Dan zijn daarvoor wel stoelen op de eerste rij 
of aan de zijkanten van de rijen nodig. 

    b. oefenzaterdag 10 mei  
• Catering door Greet en Nonnie. 
• Joke haalt de sleutel van Welstede en vraagt of de Stoomzaal vrijdag beschikbaar is. De 

risers komen misschien al op vrijdag als de kar dan beschikbaar is, anders op 
zaterdagochtend. 

• De pianist komt 10 mei niet. 
11. Holland Harmony/conventie 
• Raad van Afgevaardigden: zie verslag (dat ook naar de leden is gestuurd) 
◦ De financiële stukken werden ter plekke gepresenteerd, de vraag is wederom gekomen om 

deze eerder te presenteren en openbaar te maken. Ineke vRP zal kopieën maken, zodat het 
hele bestuur er kennis van kan nemen. 

◦ Er is op de vergadering ook gevraagd waarom er in het HaCo Educatieweekend voor 
buitenlandse coaches is gekozen en niet voor Nederlandse, hier was een gegronde reden 
voor. 

◦ Aankondiging Showtime op16-11-14.  
• Conventie, Joke L. regelt de hotelboekingen en de maaltijden. Ineke vRP heeft contact met het 

conventieteam van HH, zij zal ook de aanmeldingen verzorgen. 
 

12. Van de voorzitter en de commissies: 
 
a. Voorzitter:  

• Joke doet a.s. maandag een (herhaalde) mededeling dat de inschrijving voor de HaCo 1 mei 
opengaat voor internationale deelname. 

b. Penningmeester:  
- 
c. Secretariaat: 

• Ledenlijst: vermelding erelid Janny van Veldhuijsen. We laten haar naam staan, met 
vermelding van overlijden, en het jaartal van overlijden (2014) erbij. 

• Het draaiboek openbare repetitie is door de MC en PR aangevuld. Nu moeten nog enkele 
tekstuele aanpassingen plaatsvinden. Ineke doet dit en laat het draaiboek op de website 
plaatsen. 

 
d. Kleding: 

• De kledingcommissie heeft een inventarisatielijst van de kleding naar de leden gestuurd. 
• Corrie vraagt aan de commissie hoe de selectie van eigen kleding tot stand komt en of dit 

wellicht secuurder zou kunnen. Met het oog op het MEIzoen concert zou het fijn zijn om de 
kleding nogmaals te controleren. Het advies van het bestuur is om op 10 mei  kleding van het 
concert te dragen, als onderdeel van de generale repetitie. 

 
e. MC: 

• Evaluatie auditietraject, organisatorisch. De organisatie was prima. Met het oog op de 
voorbereidingen voor MEIzoen bleek het wel enigszins ten koste te gaan van de 
voorbereidingstijd voor het concert. We wachten de evaluatie van de MC af voor wat betreft 
de inhoudelijke kant van het traject. 

• 21 juni examen Alfred, vindt in Vianen plaats. Alfred laat snel weten wie hij mee kan nemen  
om als examenkoor te fungeren. 

• Holland Harmony Showtime, zondag 16-11-14. Het bestuur heeft besloten dat we hieraan 
mee gaan doen, onder voorbehoud dat Alfred kan op die dag. Coby deelt dit mee aan de MC. 

• HaCo/Educatieweekend, 12-14 september. Opgeven moet voor 1 mei. Joke vraagt aan Alfred 
of hij zal gaan en bespreekt de financiële aspecten met hem. De kosten mogen door hem 
gedeclareerd worden.  



 
 
 
 
 
 

 

 
f. CAC:  

• Regelen van zingen voor jarige leden in “kroonjaren” zoals bij. 50-, 65-jarigen etc. 
• Er zijn nieuwe speldjes voor jubilarissen. 

 
g. Presentation:  

• Druk bezig voor het MEIzoenconcert 
h. PR:  

• Druk bezig voor het MEIzoenconcert 
i. Website: 

• De kerstfoto’s staan op de website. 
j. Make-up: 

• Er is voor een nieuwe oogschaduw gekozen, passend bij de turquoise kleding. 
k. Risers: 
- 
12. Wvttk:   

• Zijn alle nieuwe leden inmiddels op de hoogte van waar ze wel of niet meezingen met 
MEIzoen? Joke vraagt Alfred. 

 
13. Sluiting  
22.24 
 
 
volgende vergadering: 28 mei bij Ineke 
 
 

Reminder Wie Reminder omschrijving:  

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

•  Bestuur Zing meenemen en op tafel leggen op de maandagavond. 
•  Bestuur Jaarlijks gratis optreden (gelinkt aan een goed doel) verzorgen. 
•  Coby Informatie zingen op vlegeldag inwinnen. 
•  Bestuur 2014 Dickensfair Bennekom vragen of we in de kerk kunnen zingen. 
•  Bestuur Zelf de financiële kant van coachings e.d. regelen 
•  Bestuur/MC aparte dirigenten coaching plannen voor Alfred dit jaar 
•  Bestuur/MC 14 weken oefenperiode nieuwe leden in de gaten houden 
Acties Wie: Actie omschrijving:  

1 Coby 
doorgeven dat de tafels (als we die voor MEIzoen van de Kei lenen) met de 
riserkar mee kunnen 

2 Coby 
vrijkaartjes voor MEIzoen moeten naar de gasten gestuurd worden, Coby 
overlegt met MEIzoencie wie welke kaartjes opstuurt. 

3 Coby 
doorgeven aan MEIzoencie dat de informatie voor de infobrief naar Ineke vRP 
en Gea gestuurd wordt  

4 Coby 
Aan MC meedelen dat we mee willen doen op 16-11-14, aan de HH Showtime 
dag 

5 Corrie Bij Cultura informeren naar het aantal rolstoelplaatsen 

6       Corrie 

Corrie vraagt de kledingcommissie naar de manier waarop eigen kleding wordt 
geselecteerd. Tevens verzoek om de kleding voor het MEIzoenconcert 
nogmaals te controleren, bij voorkeur op 10 mei, als onderdeel van de generale 
repetitie 



 
 
 
 
 
 

 

7 Gea mail sturen met een mededeling over de EFZO aan het koor. 
8 Gea mail sturen om Sponsorklicks nogmaals onder de aandacht brengen aan koor. 
9 Gea mail sturen naar MC over de meerwaarde van BALK lidmaatschap 

10 Gea 
Aan PR vragen of de stukken op de website in alfabetische volgorde geplaatst 
kunnen worden (na overleg met de webmaster). Gea heeft deze al voorbereid. 

11 Ineke 
naar Geert Moorman (EFZO) reageren dat we dit jaar niet meedoen met het 
korenfestival 

12 Ineke De aanmeldingen voor de conventie verzorgen 

13 Ineke 
Nog enkele tekstuele aanpassingen doen in het draaiboek openbare en 
vervolgens op de website laten plaatsen 

14 Ineke Ledenlijst aanpassen, vermelden overlijden Janny van Veldhuijsen 
15 Joke Herhaalde mededeling doen m.b.t. de sluiting inschrijfdatum HaCo 
16 Joke Overleg met Alfred, aangaande de HaCo 

17 Joke 
Vraagt aan Alfred of het voor alle nieuwe leden nu duidelijk is waar ze wel of niet 
meezingen in de MEIzoen  

18 Joke de sleutel van Welstede regelen, voor 10 mei oefenzaterdag 
Besluit Datum: Besluit omschrijving: 

•  Aug 2013 We doen dit jaar niet mee met de KCG korenwedstrijd. 
•  Aug 2013 Besluiten blijven gedurende het bestuursjaar op de notulen staan. 
•  Sept 2013 Er wordt geen bovengrens gesteld aan de leeftijd van nieuwe koorleden. 
•  Okt 2013 De dirigent krijgt koffie/thee en een drankje gratis. 
•  Jan 2014 Drankjes van gasten gaan op rekening bij de Kei, barman Wouter houdt dit bij.  
•  Jan 2014 De cursuskosten van een Learn2Singcursus worden bepaald door het bestuur.  

•  Maart 2014 
Er is besloten om dit jaar niet aan een festival mee te doen vanwege het drukke 
programma 

•  April 2014 
Ereleden blijven bij overlijden op de ledenlijst staan, met vermelding van 
“overleden, [jaartal]” 

 
 
 


