
 
 

 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 1 oktober 2014 
Aanvang 19.45 uur bij Emma 
 
Aanwezig :Joke P, Ineke vRP, Emma, Coby, Corrie 
Afwezig    : Toos 
 
1.   Opening 
Joke opent de vergadering om 19.57 uur 
 
2.   Mededelingen 
Coby is lid geworden van de muziek commissie. 
 
3.   Vaststelling agenda: 
Mail Marike wordt toegevoegd aan 10a.  
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Uitnodiging jubileumshow Sea Sound Singers op 11 oktober  
• Nieuwsbrief Akoesticum. 
• Nieuwsbrief van de Medewerker 

 
    Uitgaande mail: 

• Definitieve opgave Showtime van HH 16 november. 
 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 17 september 2014 
Alle ALV acties zijn uitgevoerd.  
Punt 4 blijft staan.   
Besluit Sept 2013 gaat eraf. 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
6.  De Kei: 
Er mag toch geen foto op de muur in de bar ruimte. 
 
7.  Optredens: 

• Evaluatie Statues by Night 
Het was hartstikke leuk en gezellig, ook druk in de stad. 
Locatie waar we stonden was niet optimaal. We waren slecht te verstaan, juist 
dichtbij. Een leerpunt in het algemeen is dat we beter op de plek waar we zingen 
moeten letten. Kritisch zijn op waar en hoe we ons opstellen, buiten is immers niet 
makkelijk voor ons als (onversterkt) koor.  
Actie Coby: overleggen met de MC over wat er nodig is om goed buiten te 
kunnen zingen. 
• Ziekenhuis Gelderse Vallei 
We weten nog niet zeker of Alfred kan de 26ste. Nog lang niet alle koorleden 
hebben de aanwezigheidslijst ingevuld. De organisatie met het ziekenhuis regelt 
Gea verder.  



 
 

 

• Koren op weg naar Kerst 
Tinie vroeg hoe laat we moeten zingen. Ineke heeft bij de organisatie 
aangegeven dat we graag vroeg in de middag willen, dit is gunstig voor Tinie 
omdat zij andere verplichtingen heeft. 
• Paleis het Loo 
Is contact mee opgenomen, maar de vrouw van de organisatie is op vakantie. 
Ineke houdt dit in de gaten. 
• Ulenpas 

Actie Ineke: binnen de CAC bespreken hoe de stand van zaken omtrent de Ulenpas 
is.  
 
8. Holland Harmony: 

• Conventie 
De hotelkamers zijn besproken.  
Joke L heeft een mailtje gestuurd over de inzingzaal op de conventie of de 
Dolphin Barber Mates ’s morgens onze zaal mogen gebruiken. Ineke stuurt een 
mail naar Joke L dat we de zaal graag de hele dag willen houden en niet willen 
delen met een ander koor in de ochtend. Eventueel zou het delen in de 
namiddag/avond wel kunnen. 

Actie Ineke: Joke L mailen dat we het delen van de inzingzaal op de conventiedag 
geen goed idee vinden.  

• Showtime 
Twee leden hebben nog niet betaald, ze zijn hieraan herinnerd. Doris is niet 
opgegeven i.v.m. medische redenen. De liedjes voor Showtime zijn uitgekozen, 
de volgorde moet alleen nog bepaald worden.  

 
9. ALV 

• Evaluatie ALV 
De sfeer was goed. Iedereen dacht mee, de opmerkingen waren meedenkend, niet 
tegendraads. Joke was een krachtige voorzitter en we waren redelijk op tijd klaar.  
We bespreken de concept notulen van de ALV en verbeteren nog enkele kleine 
puntjes. De concept notulen ALV 2014 worden naar de site gestuurd.  
 
10. Van de voorzitter en de commissies: 
a. Voorzitter:  

• De bedragen bij opstappen commissie-/bestuursleden bespreken/aanpassen.  
We willen de richtlijnen uit het ABC, 10 tot 25 euro, aanhouden, maar dat dit 
bedrag dan wel inclusief “cadeau” of bloemen is. 
• Time-out van koorleden. Contributie doorbetalen? 
Naar aanleiding van de opzegging van Carolien kwam dit punt ter sprake. Wij zijn 
het er unaniem mee eens dat de time-out zoals die nu bestaat prima is, alleen 
willen we de contributie tijdens deze periode van 6 maanden verlagen. 

Actie Emma: Time-out contributie met Carolien overleggen.  
• Mail van Marike  



 
 

 

Op de ALV is de inhoud van de mail wellicht overtrokken. Blijkbaar komt er wel 
veel op nieuwe leden af. Coby zal de informatie voor de aspirantleden vanaf nu 
uitprinten en aan de auditanten meegeven. Joke heeft aan Marike uitgelegd dat 
veel dingen vrijwillig zijn, zoals dirigeren op je eigen verjaardag en zingen bij 
jubileumverjaardagen. 

b. Penningmeester: 
• KvK formulier voor taakwijziging is ter plekke ingevuld. 

c. Secretariaat: 
• Het regelen van een buddy voor nieuwe koorleden wordt gewoon door het 

bestuur gedaan. Op de komende koorrepetitie zullen we na de repetitie 
vragen wie buddy willen worden. Het bestuur kiest uit deze groep een buddy 
voor een nieuw koorlid. 

Actie Joke: Op de komende koorrepetitie vragen wie buddy wil worden.  
d. Kleding: 

De nieuwe kledingcommissie wil zelf de kleding bij Erica ophalen en naar de Kei 
verplaatsen. Dit gaan ze regelen nadat Toos terug is van vakantie. Corrie blijft in 
contact en bereidt hen voor dat ze voor Showtime in november een 
kledingvoorschrift op moeten stellen.  

e. MC: 
• Try-out 
De try-out is vastgesteld op 18 februari in Harderwijk. Alfred kan die dag. Ineke 
brengt de koorleden op de hoogte. Corrie wil contactpersoon zijn met de Dolphin 
Barber Mates over de try-out. 

Actie Ineke: Koorleden op de hoogte brengen van datum en plaats try-out.  
f. CAC 
–  
g. Presentation:  
–  
h. PR:  
–  
i. Website 
–  
j. Make-up: 
–  
k. Risers: 
Actie Ineke: Doris vragen de nieuwe lijst op te sturen aan de leden die risers doen. 
11. Data volgende vergaderingen 
28 oktober bij Joke. Daarna plannen we verder. 
12. Wvttk:   
Actie Coby: contact met MC over het plannen van de openbare repetitie volgend jaar. 
Proberen te zorgen dat die niet voor de ALV valt en niet samen met 
informatieavonden op scholen. 
13. Sluiting  
Joke sluit om 22.49 uur. 
 



 
 

 

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 
contact met MC over het plannen van de openbare repetitie volgend 
jaar. 

 

2.  Coby Overleg MC over eisen voor buiten zingen  

3.  Coby 
Navragen bij MC hoe kostendeclaratie is geregeld en hoe dat binnen 
de commissie wordt gecommuniceerd. 

 

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

 

5.  Emma Time-out contributie met Carolien overleggen.  
6.  Ineke binnen de CAC bespreken wie contact Ulenpas onderhoudt.  

7.  Ineke 
Joke L mailen dat we het delen van de inzingzaal op de conventiedag 
geen goed idee vinden.  

 

8.  Ineke Koorleden op de hoogte brengen van datum en plaats try-out.   
9.  Ineke Doris vragen de nieuwe lijst op te sturen aan de leden die risers doen  
10.  Joke Op de komende repetitie vragen wie buddy wil worden.  

 

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

•  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. 



 
 

 

 


