
 
 

 

 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 17 september 2014 
 
Aanwezig : Ineke vRP, Joke P, Corrie B, Coby D (notulen) 
Afwezig    : Emma D 
1.   Opening 
Joke opent om 19.45 de vergadering en heet allen hartelijk welkom. 
                    
2.   Mededelingen 
Wafa van Deuren heeft opgezegd per 1 oktober; Tineke de Backer, Bea Veldkamp 
en Carolien van Campen hebben hun lidmaatschap opgezegd per 1 november. 
De uitnodiging voor het artistiek overleg betreft niet het bestuur. 
 
3.   Vaststelling agenda: 
Het evaluatiegesprek van het bestuur met Alfred is toegevoegd onder MC. 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Mail van Music For People betreffende Studiedag voor organisten Bennekom  
• Mail van BALK betreffende 'Inspiration Day met Merel Martens en Peder 

Karlsson  
• Uitnodiging voor concert van T-SiNG op 19 oktober a.s. 
• ChorusOnline: nieuwe kerstarrangementen 
• Mail Hans van der Weijde: makkelijker zingen voor koorleden  
• Team Workshops Voor Koren 
• Vriendenloterij: vervul een wens met het VriendenFonds! 
• Vocalise met een uitnodiging voor hun concert op 20 september a.s. 
• Nieuwsbrief van BALK 
• Nieuwsbrief van Voicemail 
• Mail van Balk: Inspiration Day voor individuele zangers 
• Gelders Opera- en Operette Gezelschap met de uitnodiging voor de opera 

Eugen Onegin 
 
    Uitgaande mail: 

• Mails naar de organisatie van Statues by Night 
• Mail naar Paleis Het Loo 

 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 20 augustus 2014 

Zie actielijst. 
 

6.  De Kei: 
De Kei is verbouwd, er is nu een ruimte waar onze spullen kunnen staan. De risers 
zijn nu goed toegankelijk. De zaal is iets kleiner geworden, maar nog voldoende 
groot. 
 
7.  Optredens: 

• Statues by Night 



 
 

 

 

Het optreden gaat door, we zingen tussen 20.00 en 23.00. De meeste informatie 
is al naar de leden gestuurd, details volgen nog. 
• Paleis Het Loo 
Er is doorgegeven dat we graag weer komen zingen en we hebben als voorkeur 
zaterdag 20 december doorgegeven en dat we graag binnen zingen; we wachten 
nog op een bevestiging. Eventueel kan zondag 14 december misschien ook. Er is 
€350 als vergoeding gevraagd.  
• Een optreden bij Dennenheuvel gaat niet door, er is daar geen budget. 
• Ulenpas, contact is opgenomen, wordt vervolgd. 
• Het ziekenhuis, er is contact. Als voorkeur is doorgegeven woensdag 26 

november (dan is er tevens een congres van huisartsen), vanaf 18.30 uur (dit 
is tijdens bezoekuur). 

 
8. Holland Harmony: 

• Conventie 
Alle leden op één na hebben zich opgegeven voor de conventie. Een aantal leden 
komt alleen de zaterdag. We hebben de hele dag de beschikking over een 
inzingzaal, daar zullen we ook lunchen met elkaar. 
Joke L. zal de komende week al kamers gaan reserveren, eventueel kunnen die 
nog tot 1 januari afgezegd worden. 
• Showtime 
Gea controleert of alle leden die gaan, betaald hebben. Voor 15 oktober moet het 
aantal deelnemers doorgegeven worden en moet er betaald zijn, ook de invulling 
(20 minuten) moet voor 15 oktober ingediend worden. Actie Coby MC. 

 
9. ALV 

• Voorbereiding 
Er  zijn geen vragen ingediend. 
Bij de mededelingen zal Joke ook de opzeggingen van Carolien en Bea melden. 
Nieuwe leden voor commissies kunnen onder punt 9 (toekomstplannen) worden 
gevraagd. Joke meldt bij de mededelingen dat bij de begroting niet het juiste jaartal 
vermeld staat, dit moet zijn 2014-2015. 
Bij punt 6 zal Gea aan de orde stellen dat, indien er geen goedbetaalde optredens te 
vinden zijn, we ook iets minder goed betaalde optredens willen aannemen, om de 
nieuwe leden optreedervaring te geven. 
Margret T. en Ellen vM hebben de kascontrole gedaan. Eén van hen kan volgend 
jaar met Gerdie P de kascontrolecommissie vormen. Voorstel: de ander kan volgend 
jaar reserve staan. Gea mailt dit voorstel naar Margret en Ellen. 
Ineke voert het woord bij rooster van aftreden. Het rooster staat in het jaarverslag 
secretariaat. 
Joke doet deze week een oproep voor een nieuw bestuurslid. 
Ineke meldt bij de toekomstplannen van de commissies dat een nieuwe naam voor 
de CAC  nog even uitblijft, aangezien er nog geen namen ingebracht zijn die de 
lading voldoende dekken. 
 



 
 

 

 

Gea noemt bij de begroting dat het bestuur de leden een tegemoetkoming in de 
registratiekosten voor de conventie wil geven. 
Er zijn twee aanvullingen op de agenda van de ALV onder punt 11: -27 september 
2014: Statues by Night en -tussen e en f: try-out plannen (februari maart). 
 
 
10. Van de voorzitter en de commissies: 
 
a. Voorzitter:  

• opzegging Wafa van Deuren 
• opzegging Bea Veldkamp, Tineke de Backer en Carolien van Campen 

 
b. Penningmeester: 
Na de ALV draagt Gea de spullen over aan Emma, waarna ze nog enige tijd stand-
by zal blijven. 
 
c. Secretariaat: 
Coby zal de drie aspirant-leden op de 29e vragen of zij de week erna (op 6 oktober) 
iets eerder kunnen komen om de informatie auditanten door te nemen.  Joke zal ook 
bij dit gesprek aanwezig zijn. 
 
d. Kleding: 
Besluit: kleding hoort binnen een maand aan nieuwe leden te worden uitgedeeld. 
Corrie geeft dit door aan de kledingcommissie. 
Joke doet op de ALV een oproep voor een basis-kledingcommissie (belast met de in- 
en uitgave van kleding) en voor een groep die gaat nadenken over de 
conventiekleding. 
In de kast in de Kei is plaats voor de koorkleding. Eventueel kunnen hiervoor nog 
goed stapelbare, afsluitbare kledingboxen worden aangeschaft. 
Corrie neemt contact op met de kledingcommissie over het ophalen van de kleding 
bij Erica, het uitzoeken ervan en het brengen naar de Kei. 
De inventarisatielijsten zijn bijna afgerond. 

 
e. MC: 

• Evaluatie Openbare Repetitie  
Alfred heeft op een heel enthousiaste manier de repetitie geleid. De indeling van de 
avond was goed, maar we vragen ons af of het werken aan de nieuwe song na de 
pauze wel nut had. Het was een plezierige avond, drie vrouwen hebben een stemtest 
gedaan en willen een auditietraject ingaan. 

• Het is prettig dat er niet alleen aan de conventiesongs wordt gewerkt. 
• Evaluatiegesprek Alfred.  

Het was een prettig gesprek. Er is gesproken over discipline, omgaan met muzikale 
‘onenigheid’ in het koor en de conventievoorbereiding. 
Coby zal naar aanleiding van het evaluatiegesprek een oproep doen op de ALV bij 
de rondvraag, om voortaan de repetitiezaal niet meer kletsend binnen te komen. 
Gesprekken kun je buiten de zaal afronden. Ook zal Coby benadrukken dat het 



 
 

 

 

belangrijk is om aan te geven waarom je niet kan komen bij repetitie of optreden, 
zodat je een bewuste keuze maakt.  
Op 13 oktober, als Rob van der Meule komt coachen, starten we om 19.30 uur en 
gaan we door tot 22.30, Joke meldt dit op de ALV bij de mededelingen. 

• Overzicht van coachingsbijdragen:  
13 oktober coaching Rob vd  Meule. Deze coaching kan opgevoerd worden voor de 
tegemoetkoming van €100 door Balk, en kan tevens als dirigentencoaching 
aangemerkt worden bij HH, ook voor €100 . 
Oefenweekend zaterdag, Rob vd Meule komt de hele dag. Voor deze coaching 
gebruiken we  het 3e deel van de bijdrage die wij ontvangen van HH (voor koren die 
laag hebben gescoord op de conventie 2013), een bijdrage van €120. De 
penningmeester zal daarnaast €100 aanvragen bij de EFZO voor de coaching tijdens 
het oefenweekend. Coby zal Emma hieraan herinneren. 

• Try-out. Er is gesproken over een mogelijkheid om een try-out te organiseren 
samen met de Dolphin Barber Mates uit Harderwijk, Joke zal met Tinie, 
dirigent van dat koor, en met Alfred overleggen. 

 
f. CAC 

• Nieuwe naam CAC 
Er is tot nu toe nog geen nieuwe naam gevonden. Op de ALV wordt hierover een 
mededeling gedaan. 

 
g. Presentation:  

- 
h. PR:  
- 
i. Website 
- 
j. Make-up: 
- 
k. Risers: 
- 
 
11 Data volgende vergaderingen plannen 
1 oktober bij Joke, om de ALV te bespreken, onder voorbehoud dat Emma kan. 
 
12. Wvttk:   
- 
13. Sluiting  
Joke sluit de vergadering om 23.09 uur en bedankt iedereen voor de aanwezigheid 
en bijdrage. 



 
 

 

 

 

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:   
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Een oproep doen voor een basis-kledingcommissie en voor een 
groep die gaat nadenken over de conventiekleding  
 
Bij de mededelingen ook de opzeggingen van Carolien en Bea 
melden. 
 
Noemen dat we op 13 oktober starten om 19.30 en doorgaan tot 
23.30,  
 
Bij punt 6 aan de orde stellen dat, indien er geen goedbetaalde 
optredens te vinden zijn, we ook iets minder goed betaalde optredens 
willen aannemen, om de nieuwe leden ervaring te geven. 
 
Het woord voeren bij rooster van aftreden. 
 
Meedelen bij de toekomstplannen van de commissies dat een nieuwe 
naam voor de CAC  nog even uitblijft, aangezien er nog geen namen 
ingebracht zijn die de lading voldoende dekken. 
 
Noemen bij punt 10: bij de begroting staat niet het juiste jaartal 
vermeld, dit moet zijn 2014-2015.  
 
Meedelen dat het bestuur de leden een tegemoetkoming in de 
registratiekosten voor de conventie wil geven. 
 
Een oproep doen bij de rondvraag, om  de repetitiezaal niet meer 
kletsend binnen te komen.  
 
Benadrukken dat het belangrijk is om aan te geven waarom je niet 
kan komen bij repetitie of optreden, zodat je een bewuste keuze   



 
 

 

 

maakt.  

1.  Coby 
 Aan MC doorgeven dat de invulling (20 minuten) voor Showtime voor 
15 oktober ingediend moet worden.  

 

2.  Coby 

de drie aspirant-leden op de 29e vragen of zij de week erna (6 
oktober) iets eerder kunnen komen om dan de informatie voor 
auditanten door te nemen.  

 

3.  Coby 
Emma eraan herinneren om €100 aan te vragen bij de EFZO voor de 
coaching tijdens het oefenweekend.  

 

4.  Corrie 
Doorgeven aan de kledingcommissie: kleding hoort binnen een 
maand aan nieuwe leden te worden uitgedeeld.  

 

5.  Corrie 
contact opnemen met de kledingcommissie over het ophalen van de 
kleding bij Erica, het uitzoeken ervan en het brengen naar de Kei.  

 

6.  Emma 

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. 

 

7.  Gea 

 Margret T. en Ellen vM mailen met het volgende voorstel: Een van 
hen kan volgend jaar met Gerdie P de kascontrolecommissie vormen, 
de ander kan volgend jaar reserve staan.  

 

8.  Gea 
controleren of alle leden die zich hebben opgegeven voor Showtime 
betaald hebben.  

 

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

 

10.  Joke een oproep doen (per mail) voor een nieuw bestuurslid, voor de ALV  

11.  Joke 
mogelijkheid om een try-out te organiseren met de Dolphin Barber 
Mates uit Harderwijk bespreken met Tinie en Alfred. 

 

 
 

Besluit Datum: Besluiten blijven gedurende het bestuursjaar op de notulen staan 
Besluit omschrijving:  

•  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]” 

•  Sept 2014 
kleding hoort binnen een maand aan nieuwe leden te worden 
uitgedeeld. 

 


