
                                                                                                                                     
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 20 augustus 2014
               Aanvang 19.45 uur bij Ineke

Aanwezig : Joke P, Ineke vRP, Corrie B, Gea J, Emma D, Julia vdK (gast)
Afwezig    : Coby D (met notificatie)
1.   Opening
Joke opent de vergadering om 19.38 uur
Speciaal welkom voor Julia, die er is vanuit de PR commissie.

2.   Mededelingen
Ineke is gestopt met Vocality.
Wafa stopt met Valley Voices omdat ze werk heeft gekregen op de maandagavond. 

3.   Vaststelling agenda:
Evaluatie Alfred toegevoegd aan punt 12a (voorzitter). 

4.  Ingekomen post/mail:
• Nieuwsbrief van Voicemail. Naar de koorleden gestuurd.
• Nieuwsbrief van BALK
• Uitnodiging nieuwe locatie Spullenbank Edese Uitdaging
• Jaarverslag Edese Uitdaging
• Mail van BALK betreffende festival Noord, dat op 1 november in het theater 

Geert Teis in Stadskanaal zal plaatsvinden
• Nieuwsbrief van De Medewerker
• Vrijwilligersbanenmarkt in Ede van De Medewerker
• Nieuwsbrief GoogConcert, uitnodiging voor een concert op dinsdag 17 maart 

2015
• Nieuwsbrief Balk betreffende 'Inspiration Day met Merel Martens en Peder 

Karlsson
• Nieuwsbrief Balk betreffende Basis Directiecursus Licht Vocaal 

    Uitgaande mail: – 

5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 2 juli 2014
Punten van Coby blijven staan i.v.m. afwezigheid
Punt 10 blijft staan. Punt 12 wordt over de vakantie heen getild en is dan voor de 
nieuwe penningmeester. Punt 16 blijft staan. De rest is gedaan.  

6. Evaluatie einde seizoensavond
Het was een geweldige avond! De jury was geweldig en iedereen heeft ontzettend 
genoten. Dank aan de organisatie Corrie en Joke L.

7.  De Kei:
Heeft een ander bankrekeningnummer. 



8.  Optredens:
• Statues by Night 27 september

Ineke heeft gemaild over de voortgang en of het definitief door gaat. Ze heeft hier 
nog geen antwoord op gekregen. De PR kan dus ook helaas nog niet verder met de 
promotie. 
Actie Ineke: Bellen met de organisatie van Statues by Night. 

• Kerstconcert van TV Gelderland
Zou inhouden dat het weekend van 27-28 september vrijgehouden zou moeten 
worden. Mochten we gekwalificeerd worden, worden we gevolgd tot aan het 
optreden. Er wordt gefilmd tijdens de repetities en het concert zou op 8 december bij 
Radio Kootwijk zijn. Er hoort bij dat er een nieuw kerstlied ingestudeerd moet worden
voor 27 september. 13 oktober is de coaching van Rob van der Meule al en voor die 
tijd moeten de conventiesongs wellicht al in het hoofd zitten. Het bestuur gaat Alfred 
vragen hierover te beslissen.
Actie Ineke: mailtje over kerstconcert doorsturen naar Alfred.

• Dennenheuvel
Actie Ineke: contact opnemen met Dennenheuvel of ze dit jaar weer willen dat wij 
komen zingen. We vragen daar wel 150 euro voor. 

• Koren op weg naar Kerst, 13 december
• Ulenpas

Actie Gea: Thea S vragen of zij contact op wil nemen en vragen of we in februari in 
de Ulenpas terecht kunnen. We hebben natuurlijk allemaal nieuwe nummers. 

Julia vertelt verder: 
• Ze heeft contact gehad met Paleis het Loo, maar er zijn nog geen afspraken 

gemaakt. 
• Bij Cinemec is vorig jaar geen reactie gekomen, dit jaar is Julia op de hoogte 

gesteld dat we in de map zitten en kunnen mogelijk gevraagd worden voor 
een event. 

• Zandsculpturen Garderen heeft aangegeven dat er niet bij de sculpturen wordt
gezongen, maar we zijn welkom bij de kerstfair (in Dickenskleding). 

• Plantion is erg moeilijk te bereiken. 
• Edese ondernemer van het jaar (business event) is contact mee opgenomen. 
• Ede is hoofdstad van de smaak.
• 13-14 december is er een kerstmarkt op de Hoge Veluwe (ingang Otterlo) 
• In de week van 27 september tot 5 oktober is er een proeverij in de hal van 

het ziekenhuis. Julia heeft nog geen contact opgenomen met het ziekenhuis. 
Hier zouden we pro deo kunnen optreden. Van de kerstmarkt is onduidelijk of 
hier voor betaald zou worden. Julia gaat contact opnemen met het ziekenhuis.

• Zomer 2015 is er een erfgoed festival (“Gemaakt in Gelderland”) o.a. op het 
Enka terrein in Ede. Daarnaast zijn er nog de “vaste” locaties waar ze contact 
mee heeft.

• In principe heeft de MC besloten dat er maximaal 4 goedbetaalde optredens 
mogen in het conventiejaar. Wellicht kan hier wel van worden afgeweken. Het 



is belangrijk voor Julia om dit van te voren te weten, want ze wil niet graag 
nee zeggen als ze eenmaal in onderhandeling is gegaan met personen. Wat 
ons betreft kan ze doorgaan met optredens proberen te regelen. Goed bezig 
geweest!

9. Holland Harmony:
• Conventie  

Niets te melden.
• Showtime  

Actie Ineke: mail sturen ter herinnering dat mensen zich nog aan moeten melden 
voor Showtime. 

• Extra RvA vergadering  
18 oktober in de Luisterpost, Gorinchem, om het nodige (o.a. de Statuten) te regelen 
zodat de koren/kwartetten van DABS zich bij HH kunnen aansluiten. Ineke en Joke 
gaan er sowieso heen. Koorleden hebben de mail ook ontvangen en Joke vraagt of 
er nog mensen mee willen
Actie Joke: maandag mededelen of er iemand mee wil naar de RvA

10. ALV
• Jaarverslagen en agenda (zie bijlage).

Actie Ineke: aanpassingen doen van onduidelijkheden en fouten in de jaarverslagen.
Enkele voorbeelden: in het MC verslag aanpassen dat er dit jaar 3 leden afscheid 
hebben genomen. In de kledingcommissie spreken ze over Cobie Niemantsverdriet, 
dit veranderen in Sylvia de Veld. In het PR verslag staat Audrey als lid van de 
commissie. Gea stipt ook aan dat de financiën geen beperking voor de website kan 
zijn geweest, want dit was al 2 jaar begroot. 
Actie Gea: iets aan het jaarverslag van de CAC toevoegen over de 
verjaardagskaarten.

• 21 september
Actie Ineke: ook Thea S uitnodigen voor de ALV.
Actie Gea: Koffie en thee regelen met Wouter en vragen of hij de tafels klaarzet (niet 
te veel).
Alfred zal niet aanwezig zijn op de ALV. Hij krijgt wel een uitnodiging en 
jaarverslagen. 
De actiepunten van de vorige ALV zijn uitgevoerd of komen te vervallen.
Gea zal deze ALV aftreden. We doen nog een oproep voor een nieuw bestuurslid. 
Actie Joke: Vraagt Coby om de stembriefjes en doosje o.i.d. te verzorgen. 

11. Strategie Beleidsplan updaten
Activiteitenkalender achterin moet nog gewijzigd worden. 
Toegevoegd worden: Koren op weg naar Kerst, Showtime en alle data voor 2015.
Actiepunt Ineke: het Strategie/Beleidsplan bijwerken. 



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

• bespreken of we aanvulling bestuur nodig hebben en of Emma blijft notuleren.
Emma wil wel blijven notuleren.
We vragen i.i.g. of er zich nog nieuwe bestuursleden verkiesbaar willen stellen.

• Evaluatie Alfred 8 september
Met: Coby, Corrie en Ineke. 
Actie Ineke: Coby vragen of ze 8 september bij de evaluatie met Alfred wil zijn en 
dan ook het voortouw wil nemen. 
b. Penningmeester:

• sponsoring/subsidies bij PR? Julia is door ons uitgenodigd om hierover mee te
praten  en ze heeft toegezegd te komen. 

Julia vind zich hier niet de juiste persoon voor. Ze wil graag een reden hebben om 
achter geld aan te gaan. Ze wil dit niet doen om zomaar geld te vragen, daarvoor 
heeft ze niet de nodige motivatie. In het vervolg kan het bestuur Julia met een 
concrete vraag contacteren. Ze vindt ook dat we als koor meer zelf kunnen doen 
i.p.v. om geld “bedelen”. Bijvoorbeeld, schoonmaken, collecteren, appels plukken, 
rommelmarkt, plantjes, kaarten, bakken, naaiwerk, oppassen, huiskamerconcert, etc.
Actie Gea: Geld werven voor het koor nog noemen bij de ALV als afsluiting van haar 
penningmeesterschap. Bijvoorbeeld Sponsorclicks of hiervoor genoemde 
voorbeelden. 

• nadenken en bespreken of we ons bewust zijn van de gevolgen van de fiks 
grotere uitgave aan Alfred en dat dit neerkomt op ongeveer € 2,50 per lid per 
maand.

We kunnen proberen het koor zover te krijgen dat iedereen iets voor het koor doet 
gedurende het jaar. De activiteit kunnen ze dan zelf beslissen. 
In het bestuur is ook animo om weer een talentenveiling te houden
Dit jaar is er 48 euro binnengekomen door dergelijke activiteiten. 

• begroting:
De begroting wordt doorgesproken en enkele bedragen aangepast. 
Reminder: Na de ALV de bedragen bij opstappen commissie-/bestuursleden 
bespreken/aanpassen. 
Actie Ineke: Op de agenda van BV oktober zetten om de bedragen bij opstappen 
bestuurs-/commissieleden te bespreken
Actie Gea: Herinneringsmail sturen betaling Showtime.
c. Secretariaat:
- 
d. Kleding:
Actie Corrie: Contact opnemen met de kledingcommissie en eventueel langs gaan bij
Erica om in te schatten om hoeveel kleding en in wat voor vorm het gaat als de 
kledingcommissie hierover geen duidelijkheid kan geven, voor de eventuele opslag in
de Kei.



e. MC:
• Openbare repetitie 

Men stuurt een herinnering naar mensen die eerder hebben gezegd interesse te 
hebben.
Actie Joke: Nonni en Nancy vragen als gastvrouwen voor de openbare repetitie. 
Actie Corrie: Risercommissie vragen om te regelen dat er stoelen komen voor de 
gasten.
Actie Gea: Wouter informeren dat er gratis koffie/thee voor gasten openbare repetitie
komt.

• ALV
Actie Joke: Coby eraan herinneren dat zij de MC erop attendeert op de ALV een 
opgeschoonde repertoirelijst zou moeten zijn. 

• Balk coaching
Actiepunt van vorige keer dat nog staat. 
f. CAC
De nieuwe verjaardagskaarten zijn klaar.
g. Presentation: 
- 
h. PR: 
De nieuwe informatiefolder is af en kan binnenkort verspreid gaan worden. De 
bedoeling is dat er voor specifieke gelegenheden een inlegvel in komt. Er werd door 
ons zeer positief op gereageerd. Prachtige lay-out.
i. Website
-
j. Make-up:
Heeft nog geen jaarverslag en begroting ingeleverd. 
k. Risers:
Actie Corrie: vragen of de riserdienst wil regelen met de Kei (Henk van Voorst) of wij 
de aanhangwagen het hele oefenweekend kunnen lenen/ reserveren.
13. Wvttk:  
- 
14. Sluiting 
Joke sluit om 23.56 uur

Volgende vergadering:17 september 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.

• 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

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.

2. 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.

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

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

6. Corrie

Contact opnemen met de kledingcommissie en eventueel langs gaan 
bij Erika om in te schatten om hoeveel kleding en in wat voor vorm 
het gaat als de commissie hier geen duidelijkheid over kan geven, 
voor de eventuele opslag in de Kei.

7. Corrie
Risercommissie vragen om te regelen dat er stoelen komen voor de 
gasten.

8. Corrie

vragen of de riserdienst wil regelen met de Kei (Henk van Voorst) of 
wij de aanhangwagen het hele oefenweekend kunnen lenen/ 
reserveren.

9. Gea
iets aan het jaarverslag van de CAC toevoegen over de 
verjaardagskaarten.

10. Gea CAC vragen uit te zoeken of we bij de Ulenpas terecht kunnen

11. Gea
Thea S vragen of zij contact op wil nemen en vragen of we in februari 
in de Ulenpas terecht kunnen.

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



deze al voorbereid.

14. Gea
Koffie en thee regelen met Wouter en vragen of hij de tafels klaarzet 
(niet te veel).

15. Gea
Geld werven voor het koor nog noemen bij de ALV als afsluiting van 
haar penningmeesterschap

16. Gea Herinneringsmail sturen betaling Showtime.

17. Gea
Wouter informeren dat er gratis koffie/thee voor gasten openbare 
repetitie komt.

18. Ineke Bellen met de organisatie van Statues by Night. 
19. Ineke mailtje over kerstconcert doorsturen naar Alfred.

20. Ineke
contact opnemen met Dennenheuvel of ze dit jaar weer willen dat wij 
komen zingen.

21. Ineke
mail sturen ter herinnering dat mensen zich nog aan moeten melden 
voor Showtime. 

22. Ineke
aanpassingen doen van onduidelijkheden en fouten in de 
jaarverslagen.

23. Ineke ook Thea S uitnodigen voor de ALV.

24. Ineke
Coby vragen of ze 8 september bij de evaluatie met Alfred wil zijn en 
dan ook het voortouw wil nemen.

25. Ineke
Op de agenda van BV oktober zetten om de bedragen bij opstappen 
bestuurs-/commissie leden te bespreken

26. Ineke het Strategie/Beleidsplan bijwerken.

27. Joke maandag 1 sept vragen of er iemand mee wil naar de RvA
28. Joke Vraagt Coby om de stembriefjes en doosje o.i.d. te verzorgen. 
29. Joke Nonni en Nancy vragen als gastvrouwen voor de openbare repetitie.

30. Joke
Coby eraan herinneren dat zij de MC erop attendeert dat er op de 
ALV een opgeschoonde repertoirelijst zou moeten zijn.

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]”


