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Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d.  28 mei 2014 
               Aanvang 19.45 uur bij Ineke van Riet Paap, Klokkegat 30, Lunteren 
 
Aanwezig : Joke P., Gea J., Ineke v. RP., Corrie B., Coby D. (notulen) 
Afwezig    :  Emma D., met kennisgeving 
1.   Opening Joke opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
                    
2.   Mededelingen 
      - 
3.   Vaststelling agenda: De Openbare Repetitie wordt toegevoegd onder  punt 12 e: MC. 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Mail van ZIMIHC met Oproep artiesten Fête de la Musique. Naar de koorleden gestuurd. 
• Mail van Voicemail met de uitnodiging voor Supervoices. Naar de koorleden gestuurd. 
• Mail van Zonnewende betreffende onze reservering van het oefenweekend januari 2015. 
• Mail van Holland Harmony betreffende de vrijkaartjes voor de MEIzoen. Helaas kunnen zij er 

geen gebruik van maken. 
• Mail van Edese Uitdaging betreffende “Uw hulpvraag; onze Uitdaging!” 
• Mail van Lex Hakker betreffende Workshop BodyPercussion voor koren/(a capella) vocal 

groups. Naar de koorleden gestuurd. 
• Mail van ChorusOnline met een koorarrangement van 'Calm After The Storm'. Naar de MC 

gestuurd. 
• Uitnodiging en inschrijfformulier Dickens Fair Bennekom. 
• Nieuwsbrief van BALK. Naar de koorleden gestuurd. 
• Mail van Novae Popschool met een uitnodiging voor hun festival op 28 juni. Naar de 

koorleden gestuurd. 
 
 
    Uitgaande mail: 

• Mail naar Zonnewende betreffende onze reservering van het oefenweekend in januari 2015. 
• Uitnodigingen voor de MEIzoen naar de HH koren, het HH bestuur, de ereleden, onze 

sponsors en de koren uit Ede en omstreken. 
 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 25 maart 2014 

• Zie actielijst 
 
6. Einde seizoensavond 
Joke L en Corrie B organiseren de avond. Iedereen wordt gevraagd om iets doen, variërend van zang, 
dans tot sketch, etc. Het wordt een avondvullend programma en er is dus geen ruimte meer voor een 
repetitie, Corrie geeft dit door aan Alfred. Optredens graag opgeven bij Corrie en Joke L. De catering 
volgt nog. Er is een budget voor deze avond van ongeveer 75 euro. 
 
7.  De Kei: 
– Er is een start gemaakt met de verbouwing; er wordt een stuk aangebouwd waarin een magazijn en 
toiletten zullen komen. Na de zomervakantie moet het klaar zijn volgens de planning. 
– Op de vouwwand in de Kei hangen foto's, een foto van het koor zou daar ook bij kunnen hangen. 
Corrie heeft dit aan de PR doorgegeven, die ermee aan de slag gaat. 
 
8.  Optredens: 

• Examen Alfred 21 juni 2014. Samenstelling van het koor is bekend. Vervoer is geregeld. 
• Korenfestival t.b.v. Toon Hermans Huis 23 augustus. Vorig jaar werden we uitgenodigd, dit 

keer (nog) niet. We willen dit keer graag voor een ander goed doel kiezen, bijvoorbeeld het 
ziekenhuis. Coby neemt dit idee op met de MC. 

• Dickens Fair Bennekom. Vrijdag 12 december en zaterdag 13 december. Er is dit jaar een 
loting om in de kerk te mogen zingen. Er is slechts een vergoeding van 100 euro. Wij willen de 
organisatie vragen of we ook 150 euro kunnen krijgen en dat we in de kerk willen zingen. 
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Coby  stelt aan de MC voor om dit te doen, indien de MC akkoord gaat, zullen wij stappen 
ondernemen om beide voorwaarden aan de organisatie voor te leggen. 

• 13 december Koren Op Weg naar Kerst. Hiervoor hebben we ons opgegeven (in verband met 
onze subsidie). Coby bevestigt dit nog aan de MC. 

• Schaarsbergen doen we dit jaar niet, omdat het een conventiejaar is en het niet een 
goedbetaald optreden is, Coby geeft dit door aan de MC. 

• 21 t/m 24 november KerstBeleving in de Brabanthallen, Den Bosch (de vergoeding lijkt goed). 
Er worden koren gevraagd om rond te lopen, maar er zal ook een vast podium zijn. Ineke 
stuurt meer informatie door, ook aan de MC, met het verzoek om advies te geven of we 
hieraan mee zullen doen. 

 
9. MEIZoen: (evaluatie) 
Het was een heel mooi concert, goed georganiseerd, een fijne dag. We hebben veel positieve reacties 
gehad.  
De voorbereiding was goed, zeker ook door de strakke planning van Alfred. 
Een minpunt: de kleding werd wat schamel gevonden. Dit had als reden dat ervoor gekozen was om 
te werken met de kleding die er al was. 
De kaarten waren niet uitverkocht, dit kwam wellicht doordat we voornamelijk vrienden en familie 
trekken. Misschien heeft de Winterparty, vrij kort voor het MEIzoenconcert, hierin nog een rol 
gespeeld.  
De MEIzoen commissie zal nog evalueren en afronden. 
 
10. ALV: 
Vragen voor de jaarverslagen zijn door Ineke uitgestuurd. Als ze eind van de maand nog niet binnen 
zijn, stuurt Ineke een herhalingsverzoek.  
Gerdie zal, in de plaats van Cobie N., reserve zijn om de kascontrole te doen. Margret en Nonnie 
verzorgen de kascontrole. Gea zoekt nog uit hoe het precies zit en koppelt dit nog terug naar ons. 
 
11. Holland Harmony 
• conventie  
◦ Eventuele bijdrage uit koorkas. Het hangt af van bijv. sponsoring voor kleding etc., of we een 

bijdrage kunnen leveren uit de koorkas aan de leden. Corrie vraagt Julia of zij het ziet zitten 
om de mogelijkheden van sponsoring te onderzoeken. Op zich teren we momenteel niet in, 
dus wat dat betreft zouden we wel een bijdrage kunnen leveren. Als alle cijfers bekend zijn, 
zullen we overwegen of we een bijdrage kunnen leveren. Op de ALV zouden we hierover dan 
een mededeling kunnen doen. 

◦ Joke L en Ineke W regelen waarschijnlijk de inschrijvingen voor de Koningshof. Joke L neemt 
met Ineke vRP contact op over de inschrijvingen voor de conventie.  

◦ Coby vraagt de MC of zij het initiatief willen nemen om het artistiek overleg te starten. 
• Showtime zondag 16 november in Rosmalen. De kosten zijn nog niet bekend. We wachten nog 

even de reactie van de MC af, voor we verdere actie ondernemen. 
• Dirigenten coaching en laatste dagdeel. Van HH krijgen we nog een dirigentencoaching, en een 

dagdeel koorcoaching. De coaching van Rob vd M op 13 oktober zou als dirigenten coaching 
kunnen gelden; een dagdeel van het oefenweekend (ook Rob vd M) kunnen we dan gebruiken 
van de HH bijdrage. Coby stelt dit voor aan de MC.  

 
12. Van de voorzitter en de commissies: 
 
a. Voorzitter: –  
 
b. Penningmeester: de gemeente subsidie is aangevraagd. De Anjercollecte is gehouden en heeft 
ongeveer € 675 opgeleverd, een derde hiervan is voor ons.  De vriendenloterij heeft € 144 
overgemaakt, er zijn acht loten die meespelen voor het koor. 
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c. Secretariaat: –  
 
d. Kleding: 
– Corrie informeert of alle kleding en accessoires nu netjes geïnventariseerd en gedocumenteerd zijn.  
– Corrie overlegt met de kledingcie wie er gaat stoppen. Vervolgens moet er actie ondernomen 
worden om nieuwe mensen te zoeken. 
– Voor speciale gelegenheden zou een commissie op projectbasis gezocht kunnen worden. 
 
e. MC: 
– De MC vergadert volgende week. 
– Alfred heeft zich ingeschreven voor het HaCo-Educatieweekend.  
– De evaluatie van het auditietraject komt nog. 
– De Openbare Repetitie moet gepland worden, op 22 september is de ALV. Coby vraagt of de MC bij 
het plannen van de OR rekening wil houden met de ALV. 
– De 14 wekenperiode kan wat het bestuur betreft afgeschaft worden, in individuele gevallen waarin 
het nodig lijkt, kunnen altijd wel speciale afspraken gemaakt worden. Als deze periode inderdaad 
wordt afgeschaft, moet het in de ALV besproken worden i.v.m. wijziging huishoudelijk reglement.  
– Balk lidmaatschap. De MC bespreekt nog of het meerwaarde heeft. Als we lid blijven, zouden we er 
meer mee moeten doen, anders heeft het weinig zin. 
 
f. CAC: verjaardagen. Er wordt geïnventariseerd wanneer we gaan zingen.  
– Met een optreden wil Alfred graag een eigen kleedruimte, zodat hij zich goed kan concentreren.  
– De commissieleden willen de naam "CAC" veranderen. Prima, heel begrijpelijk. 
 
g. Presentation:  
We willlen de naam 'Corries' veranderen in Presentation Commissie. Joke koppelt dit terug naar de 
"Corries". 
 
h. PR:  
–  
i. Website: 
– De ALV moet nog op de activiteitenkalender (actie Ineke). 
 
j. Make-up: 
misschien moet er eens gekeken worden of de nummers van de cake-make-up nog kloppen, 
sommigen zagen er erg witjes uit bij MEIzoen (actie Corrie). 
 
k. Risers: 
-De auto van Koos J. is eigenlijk niet geschikt om de riserkar te trekken. Voor lange afstanden moet er 
een oplossing gevonden worden, bijv. autoruil. We kunnen eventueel gebruik maken van de auto van 
Coby. 
- Er is via Alfred een verzoek gekomen om op 16 augustus de  risers uit te lenen aan Jammin'. In 
verband met de vakantie en praktische bezwaren rondom de Kei, lijkt dit niet haalbaar. Joke geeft dit 
door aan Alfred. 
 
13. Wvttk:   
wijziging: de volgende BV is op 2 juli (i.p.v. 25 juni) bij Coby, Coby geeft dit door aan Emma. 
20 augustus bij Ineke 
17 september bij Ineke 
  
14. Sluiting 
23.17 
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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. 

•  Bestuur 
2014 Dickensfair Bennekom vragen of we in de kerk kunnen zingen en hoogte 
vergoeding €150 minimaal, indien MC akkoord gaat met deze voorwaarden 

•  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 
Aan MC doorgeven dat we dit jaar liever voor een ander goed doel kiezen dan het 
Toon Hermans Huis, bijv. het ziekenhuis 

2 Coby 
Dickens Fair Bennekom: voorleggen aan de MC of zij akkoord gaan met 
voorwaarden (in de kerk en minimaal €150) 

3 Coby 
Aan MC doorgeven dat we op 13 december optreden in Ede (koren op weg naar 
Kerst) 

4 Coby Aan de MC doorgeven dat we dit jaar niet in Schaarsbergen willen optreden 

5 Coby 
Aan de MC vragen of zij het initiatief willen nemen bij het starten van het artistiek 
overleg voor de conventie 

6 Coby 

Aan de MC doorgeven dat de geplande coachings van Rob vd M zouden kunnen 
gelden als de bijdragen van HH voor een dirigentencoaching en voor een dagdeel  
koorcoaching 

7       Coby Informatie over zingen op vlegeldag inwinnen 

8 Coby 
Aan de MC vragen of zij bij het plannen van de Openbare Repetitie rekening 
houden met de ALV van 22 september 

9 Coby Nieuwe BV datum (2 juli) doorgeven aan Emma 
10 Corrie Aan Alfred doorgeven dat de eindeseizoensavond avondvullend zal zijn 
11 Corrie Aan Julia vragen of zij de mogelijkheden van sponsoring zou willen onderzoeken 

12 Corrie 
Aan kledingcommissie vragen of alle kleding nu geïnventariseerd en 
gedocumenteerd is 

13 Corrie Met de kledingcommissie overleggen wie er gaan stoppen 

14 Corrie 
Aan de Make-up commissie voorleggen dat er nog eens naar de nummers van de 
cake-make-up gekeken moet worden. 

15 Gea 
Uitzoeken hoe het zit met de kascontrole (wie er aan de beurt is en wie reserve 
staat) en rondsturen 

16 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. 

17 Ineke 
Informatie over KerstBeleving doorsturen, ook naar de MC, met het verzoek om 
advies te geven of we hieraan mee zullen doen 

18 Ineke De aanmeldingen van de koorleden voor de conventie verzorgen 
19 Ineke De ALV op de  activiteitenkalender op de website plaatsen 

20 Ineke 
Een herhalingsverzoek sturen als de jaarverslagen aan het eind van de maand nog 
niet binnen zijn 

21 Joke 
Aan Alfred doorgeven dat het uitlenen van de risers aan Jammin’ wegens vakantie 
en praktische bezwaren niet haalbaar is 
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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]” 

 


