
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 28 oktober 2014 
               Aanvang 19.45 uur bij Joke 
 
Aanwezig :  Joke P, Coby N, Emma, Toos, Corrie   
Afwezig    :  Ineke vRP 
 
1.   Opening 
Joke opent om 19.55 de vergadering. 
                    
2.   Mededelingen  Een warm welkom voor onze nieuwe leden Nettie Alkema, 
Esther van Harskamp en Ineke Debets. 
Toos is contactpersoon voor de kledingcommissie geworden, met dank aan Corrie. 
       
3.   Vaststelling agenda:   
De agenda is vastgesteld. 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Utrechts Centrum voor de Kunsten: zangzondagen 
• Stichting Googconcert: nieuwsbrief 
• Nieuwsbrief BALK 
• Aankondiging en uitnodiging Barbershop Ontmoetingsfestival 2015 
• Uitnodiging concert Pluskoor Gelderse Vallei op 8 november 
• Nieuwsbrief Holland Harmony: uitnodiging Directors College 
• Nieuwsbrief Voicemail 
• Toonkunst Arnhem: concert op 14 december in Musis Sacrum Arnhem 
• Nieuwsbrief De Medewerker 
• BALK: Workshop PA-techniek 
• Koorschool Midden-Gelderland: uitnodiging Weihnachtsoratorium zaterdag 20 

december 
• Uitnodiging jubileumconcert van "In Between"  op zondag 9 november in de 

Taborkerk te Ede. 
• ChorusOnline: nieuwe arrangementen (naar MC gestuurd) 

     
Uitgaande mail: 

-  
 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 1 oktober 2014 
Actielijst geactualiseerd en notulen zijn goedgekeurd.  

 
6.  De Kei: 
Volgende rekening afwachten om te zien of de containerhuur niet meer betaald hoeft 
te worden, anders actie ondernemen penningmeester.  
Kledingcommissie wil graag weten of de opgeslagen attributen verzekerd zijn in de 
Kei. 



 
 
 
 

 

Actie Emma: kopie contract huur de Kei vragen aan Ineke (voor eigen administratie) 
en nakijken of de Kei een inboedelverzekering heeft voor de kleding e.d. 
 
7.  Optredens: 
De meeste mensen hebben ingetekend voor de optredens. Overal zijn voldoende 
mensen, alleen de Baritones zijn af en toe met wat weinig.  

• Ziekenhuis Gelderse Vallei – 18.30 tot 19.30 uur 
• Koren op weg naar Kerst  
• Paleis het Loo 
• Ulenpas 

Alfred is 13, 14 en 15 december afwezig vanwege zijn werk. Tinie neemt de 
optredens en de (halve) repetitie over.  
 
8. Holland Harmony: 

• Conventie: mail Joke L: stand van zaken 
Actie Emma: Leden vragen 60 euro (110 minus 50 tegemoetkoming) te betalen voor 
15 november i.v.m. registratiekosten conventie. En aankondigen dat voor 15 januari 
de overige conventiekosten (hotel en lunch/diner) over gemaakt moeten worden, 
mag/liefst eerder. Met Joke L afstemmen of/hoe/wat qua andere kosten. 
De inzingruimte voor de hele zaterdag is gehuurd, voorlopig alleen voor ons koor. 

• Showtime:  
Showtime is helaas afgezegd, er was te weinig belangstelling. De 10 euro voor de 
inschrijving Showtime is teruggestort naar de leden.  
 
9. Van de voorzitter en de commissies: 
a. Voorzitter:  

• 15 december Kerstavond VV. Wat gaan we doen? 
Actie Joke: a.s. maandag nog een keer vragen of iemand de organisatie op zich wil 
nemen voor een eenvoudig kerst uurtje.  
b. Penningmeester: 
-  
c. Secretariaat: 

• Carolien van Campen heeft definitief opgezegd per 1-11-2014.  
d. Kleding: 

• kledingcontract bespreken  
De kledingcommissie stelt voor de bijdrage voor de kleding pas te betalen na de 14 
weken periode. Hier is het bestuur niet mee eens. De 14 weken periode is niet een 
proefperiode als zodanig. Zoals in het contract staat wordt eerst de kleding verstrekt 
en kan daarna worden betaald. Binnen een maand na het lid worden.  
Actie Emma: rekeningnummer aanpassen in kleding contract.  
Actie Emma: nieuwe leden mailen over kleding- en inschrijfgeld en volledige 
rekeningnummer vermelden. Aangeven dat bij elke betaling op verzoek in termijnen 
betaald kan worden. 

• notulen kledingcommissie  



 
 
 
 

 

Er worden enkele punten aangestipt en vragen beantwoord die Toos doorgeeft aan 
de commissie.  
Actie Toos: notulen bespreken met kledingcommissie.  
Erica heeft een bedankje gekregen voor de jaren dat zij de kleding in beheer heeft 
gehouden. De kleding staat nu in de Kei. 
e. MC: 

• evaluatie coaching Rob van der Meule 
Heel positieve ervaring. Het was een hele zinvolle avond. Vooral Alfred heeft het 
zwaar te verduren gehad, maar hopelijk heeft het hem ook vertrouwen gegeven. We 
zien duidelijk dat Alfred in de afgelopen jaren is gegroeid.  
Actie Emma: Evaluatieformulier dirigenten coaching mailen naar Alfred. 

• Try-out 
Draaiboek try-out moet nog goedgekeurd worden door de MC en op de website 
geplaatst worden. 
Corrie gaat een keer op woensdag bij de Dolphin Barber Mates kijken en kennis 
maken met de organisator van de try-out.  
Actie Coby: try-out en -draaiboek bespreken bij volgende MC vergadering. 

- Artistiek overleg 
Op 16 oktober zijn de MC en presentation commissie bijeen gekomen voor het 
artistiek overleg. Ze hebben gesproken over onze ambitie tijdens de conventie. Het is 
onze ambitie te eindigen bij beste helft. De beide songs zijn geanalyseerd. Tijdens de 
conventie beginnen we met Time After Time. Sleutelwoord voor deze song is 
'gelukzaligheid'. Vervolgens That’s Life met choreo. De presentation commissie kan 
daarmee aan de slag. Uitdaging van deze song is strak ritme houden. Advies aan de 
kledingcommissie: kleding met sprekende kleuren kiezen op bestaande zwarte 
showbroek omdat beide songs een positieve inhoud hebben. 
f. CAC 

• Ulenpas. Eind van de maand vergadert Ulenpas hierover. Het is altijd op 
woensdag en Thea heeft doorgegeven dat het eind februari maar in ieder 
geval na 18 februari (try-out) moet zijn. 

• Het Loo. 14 en 20 december. 
• Ziekenhuis Gelderse Vallei. 26 november. 

g. Presentation:  
Komen 29 oktober bijeen om choreo te maken bij de conventiesongs. 
h. PR:  
-  
i. Website 

• ABC aanpassen i.v.m. de Time-out.  
Actie Joke: contact opnemen met Julia dat het punt “Contributie-betalingsstop” uit het 
ABC verwijderd kan worden. Toevoegen aan “Time-out” in het ABC: “De contributie 
verplichting over bedoelde periode wordt verlaagd. “ 
 
 
j. Make-up: 
-  



 
 
 
 

 

k. Risers: 
-  
 
10. Data volgende vergaderingen 
Dinsdag 9 december – bij Toos  
Donderdag 29 januari – bij Ineke 
 
11. Wvttk:   
-  
  
12. Sluiting  
Joke sluit om 22.18 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 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.  Coby try-out en -draaiboek bespreken bij volgende MC vergadering.  

5.  Emma 

kopie contract huur de Kei vragen aan Ineke (voor eigen 
administratie) en nakijken of de Kei een inboedelverzekering heeft 
voor de kleding e.d. 

 

6.  Emma 

Leden vragen 60 euro (110 minus 50 tegemoetkoming) te betalen 
voor 15 november i.v.m. registratiekosten conventie. En aankondigen 
dat voor 15 januari de overige conventiekosten (hotel en lunch/diner) 
over gemaakt moeten worden, mag/liefst eerder. Met Joke L 
afstemmen of/hoe/wat qua andere kosten. 

 

7.  Emma rekeningnummer aanpassen in kleding contract.  

8.  Emma 

nieuwe leden mailen over kleding- en inschrijfgeld en volledige 
rekeningnummer vermelden. Aangeven dat bij elke betaling na 
verzoek in termijnen betaald kan worden. 

 
 
 

9.  Emma Evaluatieformulier dirigenten coaching mailen naar Alfred.  

10.  Joke 
a.s. maandag nog een keer vragen of iemand de organisatie op zich 
wil nemen voor een eenvoudig kerst uurtje. 

 

11.  Joke 

contact opnemen met Julia dat het punt “Contributie-betalingsstop” uit 
het ABC verwijderd kan worden. Toevoegen aan “Time-out” in het 
ABC: “De contributie verplichting over bedoelde periode wordt 
verlaagd. “ 

 

12.  Toos notulen bespreken met kledingcommissie.  
 

Besluit Datum: Besluiten blijven een jaar op de notulen staan  



 
 
 
 

 

Besluit omschrijving:  

•  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. 

 
 


