
 
 
 

 

                                                                                                                                      
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 2 juli 2014 
               Aanvang 19.45 uur bij Coby Datema 
 
Aanwezig : Coby	  D,	  Ineke	  vRP,	  Joke	  P,	  Corrie	  B,	  Gea	  J,	  Emma	  D	  (notulen) 
Afwezig    : -  
1.   Opening 
Joke opent de vergadering 
2.   Mededelingen 
Geen mededelingen   
3.   Vaststelling agenda: 
Aanvullingen op de agenda:  
-mail Tinie: punt 8 
-mail Liesbeth: punt 12e 
-evaluatie Meizoen: punt 12b 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Mail van Holland Harmony betreffende de inschrijving voor de conventie. 
• Mail van Holland Harmony betreffende de inschrijving voor Showtime 16 november. 
• Mail van Zonnewende betreffende het definitief maken van ons oefenweekend. 
• Mail Living Statues met de aankondiging van  Statues by Night op 27 september in 

het centrum van Ede + een uitnodiging voor de informatieavond van 1 juli. 
• Brief van BALK. Aanbieding van een workshopbon t.w.v. € 100,-. 

    Uitgaande mail: 
• KerstBeleving in Den Bosch. Doorgegeven dat we waarschijnlijk kunnen optreden. 
• Dickens-Fair Bennekom afgezegd. We krijgen geen garantie dat we in de kerk mogen 

zingen en de vergoeding is te laag (€ 100,-). 
• Zonnewende afgezegd. Het wordt te duur. 
• Showtime (HH) aangemeld. 
• Living Statues. Doorgegeven dat we met 2 personen naar hun informatieavond van   

1 juli komen. 
• Aanmelding VV voor de conventie door Joke L en Ineke W.  

5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 28 mei 2014 
Meeste actiepunten zijn gedaan. Staan blijven punt 11, 14 en 16. 
Punt 7: informatie over zingen op vlegeldag inwinnen vervalt. Aangezien dit in de vakantie 
valt en waarschijnlijk niet goed betaalt (naar schatting 100 euro) laten we dit varen.  
6. Einde seizoensavond 
Niet voor iedereen (een vrouw of 4) lijkt duidelijk te zijn dat meedoen niet verplicht is. Dit is 
wel degelijk gecommuniceerd en volgens ons zijn de onduidelijkheden inmiddels opgelost. 
Voor 14 juli moet de schuifbare wand in de kei open, dit moet nog geregeld worden met 
Henk van Voorst. Gea neemt contact met hem op hierover. Corrie regelt dit verder met 
Wouter. 
Actie Gea: Contact met Henk van Voorst over schuifwand op 14 juli. 
Actie Corrie: Openen schuifwand voor 14 juli regelen met Wouter. 
7.  De Kei: 
De kosten van de opslag van de risers voor volgend jaar zijn nog niet duidelijk. Waarschijnlijk 
kunnen ze in de nieuw gebouwde ruimte staan, betekent dit dat er geen geld meer voor de 
“containerhuur” hoeft worden betaald? Gea vraagt dit aan Henk van Voorst en vraagt ook of 
de kleding in de Kei kan worden opgeborgen.  



 
 
 

 

Actie Gea: Henk van Voorst vragen over de kosten van de riseropslag volgend jaar en 
vragen of de VV kleding in de Kei kan worden opgeborgen. 
8.  Optredens: 

• evaluatie examen Alfred 21 juni 2014 
Gea vraagt zich af of Alfred nu minder beoordeeld was doordat wij niet zuiver zongen, dit 
was natuurlijk niet zo. Hij werd beoordeeld op zijn aanwijzingen richting ons. Verder verliep 
het prima. 

• Mail Tinie 
Actie Joke: Tinie terugmailen met de mening van het bestuur en vraag of zij nog ideeën 
voor optredens heeft.  

• Kerstoptredens 
MC heeft besloten om maximaal 4 goed betaalde (300 euro of meer) optredens te doen, 
inclusief 13 december (koren op weg naar Kerst). Uit Den Bosch is nog geen reactie 
gekomen. Paleis het Loo kan wellicht weer benaderd worden. Korte brainstorm wat 
mogelijke optredens zouden zijn: een of ander event in Cinemec misschien? Hoofdstad van 
de smaak? Ulenpas (Velp)? Ziekenhuis? Dennenheuvel? 
Actie Coby: met Julia bespreken wie contact met Paleis het Loo zoekt en aanbieden om 
een keer samen om de tafel te zitten om te brainstormen welke mogelijkheden voor 
optredens er nog zijn.  
Actie Gea: CAC vragen uit te zoeken of we bij de Ulenpas terecht kunnen. 
9. Holland Harmony: 

• Conventie 
Positieve geluiden onder koorleden dat we deel gaan nemen.  
Koor is opgegeven voor de conventie. 
Conventie moet betaald worden voor 1 december, wij willen dat de leden betalen voor 15 
november (110 euro pp) 
Actie Ineke: met Joke L. en Ineke W. opnemen dat er een mail naar de leden uitgaat over 
dat we ons hebben opgegeven voor de conventie, met de te verwachte bijdrage daarin 
vermeld.  
Hierin moet dan ook vermeld worden dat half november de bijdrage (110 euro) van de 
koorleden verwacht wordt. En natuurlijk om de data om vrij te houden. Met Wietske en 
Janneke (willen scout zijn tijdens de conventie) wordt nog niet overlegd. 

• Showtime 
Voor Showtime moeten de leden voor 1 oktober 10 euro overmaken. Er wordt 5 euro pp 
bijgelegd vanuit de VV kas.  
Actie Gea: mail sturen naar de koorleden over (bijdrage) Showtime.  
Ook noemen dat de lijst op tafel ligt. Voor 15 september moeten de opgaves uit ons koor 
duidelijk zijn, want dit moet doorgegeven worden. 
10. ALV 

• kascontrole 
Actie Gea: Afspraak maken met Margret en Ellen voor de kascontrole. 
Ellen was in eerste instantie reserve, maar heeft het overgenomen van Cobie 
Niemansverdriet, Gerdie is nu reserve. 

• Optredens 
We willen vanuit het bestuur op de ALV voorleggen of we ook minder goed betaalde 
optreden willen doen. De koorkas zou dan eventueel bij moeten springen. Dit moet vooraf 
besproken worden met de MC.  
Actie Coby: MC voorbereiden dat we met de leden willen overleggen of we ook minder goed 
betaalde optredens gaan doen i.v.m. bijhouden repertoire en oefening nieuwe leden. 



 
 
 

 

• Jaarverslagen 
Jaarverslagen van bestuur en commissies zijn voor een gedeelte binnen. 
11. Oefenweekend 

• huisvesting 
Hotel Hugo de Vries is geregeld en Zonnewende is afgezegd. Flexibel en goedkoop. De 
bevestiging van HdV komt nog. 
12. Van de voorzitter en de commissies: 
a. Voorzitter:  
-  
b. Penningmeester:  

• Yarden, het uitvaartbureau, heeft de rekening (350 euro) betaald, na gedoe en 
achteraan mailen.  

• 227,78 euro van de collecte van het prins Bernhard fonds is overgemaakt. 
• 1546,17 euro binnen van Cultura, zonder uitleg of rekeningen. Coby vraagt een 

specificatie waar dit bedrag uit bestaat. Bijvoorbeeld koffie en thee, 
artiestenbelasting, etc. 

Actie Coby: specificatie van het ingekomen bedrag aan Cultura vragen.  
• Gea stelt Tinie voor dat ze 1 optreden mag declareren omdat ze ook heeft 

gedirigeerd met Meizoen. De kosten van Arno Jansen vielen hoger uit dan we 
gedacht hadden. Gea heeft aan Alfred doorgegeven dat hij er ook op moet letten dat 
dingen die hij regelt inclusief BTW moeten worden doorgegeven aan de 
penningmeester.  

• Alfred krijgt nu 27,50 euro per uur. Per repetitie is dat nu dus 68,75 euro+ reiskosten 
à 12,50 euro. Na het examen van BALK is het advies tarief 41,50 euro per uur . 
Tijdens de besturendag heeft Gea rondgevraagd wat andere koren betalen voor hun 
dirigent. Er zijn meerdere dirigenten die rond de 100 euro per avond krijgen.  

• Voorstel van het bestuur gaat zijn om Alfred 40,00 euro per uur te geven. Dit zou 
neerkomen op 100 euro per avond, met daarnaast 12,50 euro reiskosten. Joke en 
Gea proberen het a.s. maandag hierover met hem te hebben. Gea vraagt Alfred of hij 
maandag na de repetitie kan overleggen. A.s. maandag stellen Gea en Joke ook voor 
om maandag 8 september weer eens een evaluatiegesprek te hebben (iig voor de 
ALV). 

Actie Gea: Alfred op de hoogte stellen dat Joke en zij met hem willen spreken over de 
vergoeding maandag 7 juli. En voorstel doen voor evaluatiegesprek 8 september.  
c. Secretariaat: 

• draaiboek try-out 
Draaiboek try-out is goedgekeurd door het bestuur. Ineke stuurt dit naar de PR en MC.  
Actie Ineke: Draaiboek try-out naar PR en MC sturen.  
Joke voegt aan mail Tinie toe of “haar mannen” wellicht een try-out houden en wij daar aan 
kunnen meedoen ipv het zelf te organiseren. Daarnaast kan dit aan de Miracle Sound en/of 
The Rhine Singers worden voorgelegd. 
Actie Joke: punt try-out toevoegen aan mail Tinie. 
d. Kleding: 

• inventarisatie kleding 
Kleding commissie heeft vrijwel alles binnengekregen. Nog 2 mensen moeten de lijst 
inleveren en dan begint de commissie aan de documentatie van de inventarisatie. Nonni en 
Toos stoppen allebei met de kleding commissie. Ineke stelt voor rollen stof te kopen en de 
kleding door een naai(st)er te laten maken, zodat er oneindig kleding bijgemaakt kan 
worden. Daarnaast zijn er speciale koorkledingwinkels (bijvoorbeeld in Veenendaal).  



 
 
 

 

Actie Joke: Na de vakantie mededelen dat er leden gezocht worden voor de kleding 
commissie.  
Op de ALV moet er min. 1 lid gevonden worden dat “vast” de kleding wil doen. Daarnaast 
kunnen voor de conventie en optredens op projectbasis leden gezocht worden. 
e. MC: 

• verslag MC 
Actie Coby: vragen uit het verslag MC terugkoppelen. 
HH Showtime dag zijn we voor aangemeld.  
MC heeft besloten dat de 14 wekenregel blijft bestaan.  
Openbare repetitie is gepland op 15 september. 
Bestuur neemt van de MC mee dat we maximaal 4 goedbetaalde kerstoptredens doen, 
waaronder Koren naar Kerst.  
Benefietconcert doen is akkoord.  
MC is ook akkoord met het voorstel van het bestuur over de coachings van Rob van der  
Meule. 
MC neemt initiatief voor het artistiek overleg voor de conventie.  
Het bestuur (exclusief Emma) kan op alle voorgestelde dagen voor het artistiek overleg met 
een voorkeur voor 24 september. Het al dan niet aanhouden van het lidmaatschap van BALK 
leggen we op de ALV voor aan alle leden. Gezien het bestuur advies heeft gevraag van de 
MC en er tegenstrijdige meningen op tafel liggen, willen we graag de mening van het hele 
koor. 
Fijn dat het auditietraject goed is verlopen. 4 van de 9 zijn door. 
Actie Bestuur: BALK lidmaatschap als punt ALV opnemen 

• aanbieding van BALK van een workshopbon t.w.v. € 100,- 
Balk geeft in verband met het 15 jarig jubileum een workshop bon van 100 euro indien een 
workshop wordt geboekt. Wellicht is dit ook van toepassing voor Rob van der Meule. Dit 
kunnen we allicht proberen. Coby communiceert dit richting MC en vraagt ook of zij de 
aanvraag met korte onderbouwing c.q. beschrijving willen aanleveren aan de 
penningmeester, zodat de penningmeester de aanvraag in kan dienen bij Balk. Ook de 
coaching van de EFZO kan voor volgend jaar voor het oefenweekend worden ingediend 
(reminder penningmeester). 
Actie Coby: MC vragen een beschrijving van de workshop van Rob van der Meule aan te 
leveren voor de aanvraag bijdrage BALK.  

• Mail Liesbeth 
Wat ons betreft zijn nieuwe mensen altijd welkom. Tijdens het inzingen zijn ze welkom in het 
koor te gaan staan. Bij het zingen van de liederen moet het per persoon worden ingeschat of 
iemand beter toe kan kijken een eerste avond of mee kan doen. Wij stellen voor voor dit 
soort situaties een “gastvrouw” in te stellen die belangstellenden de eerste avond(en) 
opvangt. Wij overleggen met Alfred hoe hij met de stemtest en het auditietraject om wil gaan. 
Wij zien graag dat dit gedurende het jaar kan. Dit hoeft dan niet met de uitgebreide “hulp” die 
de mensen na een learn2sing hebben gehad.  
Actie Joke, Gea en Ineke: maandag 7 juli ter sprake brengen met Alfred hoe om te gaan 
met kijkers/potentiële nieuwe leden.  
Actie Joke: Liesbeth antwoorden dat haar brief in behandeling is genomen. 
f. CAC:  

• gezongen voor de jarige Hanna. 
• informatieavond van Statues by Night  

Statues by night is verplaatst naar 8 juli, Gea, Julia en Ineke vRP gaan erheen 
 



 
 
 

 

g. Presentation:  
 

h. PR:  
 
i. Website: 

• bezoek aan webmaster 
Goed gesprek gehad met Esther. In goede harmonie afgesproken dat we uit elkaar gaan en 
een nieuwe webmaster zoeken. We hebben haar werk altijd erg op prijs gesteld en 
waarderen het dat Esther deze taak nog wil doen tot we een andere webmaster hebben 
gevonden. 
j. Make-up: 
 
k. Risers: 
 
13. Wvttk:   
- 
  
14. Sluiting  
Joke sluit om 23.05 
 
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 20 augustus bij Ineke vRP. Coby zal 
afwezig zijn.  
 



 
 
 

 

 

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. Bestuur BALK lidmaatschap als punt ALV opnemen 

2. Coby 

met Julia bespreken wie contact met Paleis het Loo zoekt en aanbieden 
om een keer samen om de tafel te zitten om te brainstormen welke 
mogelijkheden voor optredens er nog zijn. 

3. Coby 

MC voorbereiden dat we met de leden willen overleggen of we ook 
minder goed betaalde optredens gaan doen i.v.m. bijhouden repertoire 
en oefening nieuwe leden. 

4. Coby specificatie van het ingekomen bedrag aan Cultura vragen. 
5. Coby vragen uit het verslag MC terugkoppelen. 

6. Coby 
MC vragen een beschrijving van de workshop van Rob van der Meule 
aan te leveren voor de aanvraag bijdrage BALK. 

7. Corrie Openen schuifwand voor 14 juli regelen met Wouter 

8. Corrie 
Aan Julia vragen of zij de mogelijkheden van sponsoring zou willen 
onderzoeken (notie: nu geen actie, komt terug op de bv van 20 augustus) 

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

10. Gea CAC vragen uit te zoeken of we bij de Ulenpas terecht kunnen 
11. Gea Contact met Henk van Voorst over schuifwand op 14 juli 

12. Gea 
Henk van Voorst vragen over de kosten van de riseropslag volgend jaar 
en vragen of de VV kleding in de Kei kan worden opgeborgen. 

13. Gea mail sturen naar de koorleden over (bijdrage) Showtime.  

14. Gea Afspraak maken met Margret en Ellen voor de kascontrole. 

15. Gea 

Alfred op de hoogte stellen dat Joke en zij met hem willen spreken over 
vergoeding maandag 7 juli. En voorstel doen voor evaluatiegesprek 8 
september. 

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 

met Joke L en Ineke W opnemen dat er een mail naar de leden uitgaat 
over dat we op zijn gegeven voor de conventie, met verwachte bijdrage 
daarin vermeld. 

18. Ineke Draaiboek try-out naar PR en MC sturen. 

19. Joke 
Tinie terugmailen met de mening van het bestuur en vraag of zij nog 
ideeën voor optredens heeft. 

20. Joke punt try-out toevoegen aan mail Tinie. 

21. Joke 
Na de vakantie mededelen dat er leden gezocht worden voor de kleding 
commissie. 

22. Joke 
maandag 7 juli ter sprake brengen met Alfred hoe om te gaan met 
kijkers/potentiële nieuwe leden. 

23. Joke Liesbeth antwoorden dat haar brief in behandeling is genomen. 
 
 
 

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]” 

 
 


