
 
 
 
 

 

                                                                                                                                      
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 9 december 2014 
               Aanvang 19.45 uur bij Toos 
 
Aanwezig : Toos H, Coby D, Emma D, Ineke vRP, Joke P, Corrie B 
Afwezig    :   
 
1.   Opening 
Joke opent de vergadering om 20.00 uur  
                    
2.   Mededelingen   
Joke heeft de kerstavond commissie gevraagd ook de ereleden uit te nodigen voor 
de kerstavond volgende week.  
De conventieliederen zijn gelegaliseerd. Hoera. Joke L past dit aan op de HH site 
       
3.   Vaststelling agenda:   
Vastgesteld. 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Voicemail. 
• Sonny Vande Putte: European Harmony Brigade.  
• Uitnodiging Sneak Peek van The Happening op 9 november in Akousticum. 
• Mail Sonny Vande Putte met de uitnodiging voor de European Harmony 

Brigade van 1-3 mei 2015. 
• ZangNet Nieuwsbrief. 
• Hans van der Weijde : Workshop zangtechniek van topcoach.  
• De Harmonie: Bevrijdingsconcert Ede op 18 april 2015. 
• BALK Nieuwsbrief. 
• Uitnodiging BALK festival Oost. 
• Uitnodiging Vocal Group iSing voor hun 2 kerstconcerten. 
• Aanvraag voor optreden Kerstmarkt Ede op 20 december. 
• Mail van C.Stoltz met een vraag over de website. Doorgestuurd naar PR 

commissie. 
• Mail van Sa-hosting i.v.m. de website. 
• Mail van Prague Summer Choral Meeting and Advent Choral Meeting. 
• Mail van de Vriendenloterij i.v.m. lotenverkoop. 
• Actualisatie digitale gemeentegids Ede 2015 . 
• Bericht van de Educatie Commissie van Holland Harmony met een 

herinnering voor de Directors College. 
• European Choir Games van 5 t/m 12 juli in Magdeburg, Duitsland.  
• Nieuwsbrief De Medewerker. 
• Reminder Kerstconcert Whale City Sound 2014. 
• Uitnodiging Christmas Rock Symphony in Bennekom en Nijkerk op 20 

december in de Kruiskerk, Nijkerk. 
• Nieuwsbrief Perron3 Welstede. 



 
 
 
 

 

• Nieuwsbrief BALK 
• De Voicemail 
• Reminder kerstconcerten iSing 
• Uitnodiging kerstconcert The New Harvest Singers via Wietske 
• FW: Vrijwilligers bedankactie op zaterdag 13 december van de Medewerker 
• Stichting GoogConcert: concert op 17 maart 2015 

     
Besluit: Vanaf volgende vergadering zet Ineke alleen nog op de agenda wat ze niet 
doorstuurt naar de koorleden, maar alleen de mails die naar het bestuur worden 
doorgestuurd. Naar de koorleden doorgestuurde e-mails komen dus ook niet meer in 
de notulen. 
 
Uitgaande mail: 

• Ledenaantal + namenlijst doorgegeven aan BALK i.v.m. de contributie. 
• Actualisatie digitale gemeentegids Ede 2015 aangepast en doorgegeven. 

 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 28 oktober 2014 
Actiepunten 1, 5 blijft staan. Notulen zijn goedgekeurd. 
 
6. Conventie en oefenweekend 
Joke L pakt de punten op uit de vorige mail over de conventie.  
Actie Joke: Audrey terug mailen dat niet meedoen met het oefenweekend geen 
uitsluiting van de conventie betekent.  
Alfred stuurt vanavond een mailtje met een voorstel voor een choreo coaching (was 
oorspronkelijk een zoektocht naar een singing coach) van Linda van Buerink, 12 
januari komt zij kijken en luisteren om te kijken of zij ons wil en kan coachen. Die 
avond vraagt ze alleen reiskosten (uit Ermelo a 19 cent de kilometer). Ze is 
beschikbaar op de zondag van het oefenweekend en voorlopig gereserveerd door 
Alfred.   
Als bestuur willen we Alfred adviseren de coaching van Linda op een maandagavond 
vlak voor het oefenweekend te vragen (wellicht de 26ste ?), omdat het misschien te 
veel wordt op het oefenweekend en zo de adviezen meegenomen kunnen worden en 
door en door geoefend kunnen worden tijdens het weekend. 
Actie Coby: Alfred advies geven over timing coaching, i.e. liever niet op de zondag 
van het oefenweekend.   
 
7.  De Kei: 
22 december hebben we een extra repetitie in het Westhoffhuis in Lunteren (zonder 
risers).  
 
 
8.  Optredens: 

• Evaluatie optreden in Ziekenhuis Gelderse Vallei. 
De techniek was niet helemaal in orde. Zo waren de ladyspeakers niet altijd versterkt 
en blijkt het niet op de ziekenhuisradio te horen geweest te zijn. Er was niet veel 



 
 
 
 

 

publiek, maar we waren wel goed te horen. Van verschillende mensen uit het publiek 
hebben we te horen gekregen dat het mooi klonk.  

• Koren op weg naar Kerst – a.s. zaterdag  
• Paleis het Loo – a.s. zondag en volgende week zaterdag 
• Ulenpas – 25 februari  
• Try out  

Was gepland voor 18 februari, maar er loopt een mailwisseling of dit verzet kan 
worden naar de 25ste. Wij kunnen die avond niet. Nu hopen we wel dat de try-out op 
de 18e kan blijven en niet verplaatst wordt. We zullen vast contact opnemen met de 
Ulenpas en duidelijkheid vragen van bij de DBM (Dolphin Barber Mates).  
Met Tinie aan de telefoon wordt opgehelderd dat de try-out sowieso op een avond 
gaat plaats vinden dat zowel VV als de DBM kunnen. Tinie vraagt zelf of het 
uitstellen tot 4 maart een optie zou zijn voor VV. Daarnaast gaan de mannen ons 
misschien vragen te delen in de kosten (circa 25 euro).   
Alfred geeft aan de telefoon aan dat 4 maart prima is wat hem betreft. Dat geven we 
direct weer door aan Tinie.  
Actie Ineke: koorleden informeren dat de try-out verplaatst gaat worden naar 4 maart. 

• DEKRA in Arnhem – 18 december  
Hebben zelf naar ons gemaild of een gedeelte van het koor bij hen kan zingen. Alfred 
is die week in Japan voor zijn werk en Tinie heeft die avond repetitie met haar 
mannen, deze gaat ze proberen te verzetten naar dinsdag. Daarnaast werkt ze tot 3 
uur en kan dus net op tijd aanwezig zijn. Ineke gaat in elk geval vast inventariseren 
hoeveel koorleden kunnen. Uiterlijk donderdagochtend moet het dan doorgegeven 
worden aan DEKRA.  
Actie Ineke: inventariseren welke koorleden donderdag 18 december om 16.30 uur 
bij DEKRA zouden kunnen zingen.  

• Voor 19 december 2015 ligt alvast een vraag van Alfreds oude Brassband 
'Soli Brass Leeuwarden' dat zij met ons een optreden in Leeuwarden willen 
verzorgen.  

Reminder: Optreden met 'Soli Brass' in Leeuwarden zaterdag 19 december 2015 
inventariseren/regelen. 
 
9. Holland Harmony: 
-  
 
10. Van de voorzitter en de commissies: 
a. Voorzitter:  

• 15 december Kerstavond VV.  
Actie Emma: speldje ophalen bij Thea.  
b. Penningmeester: 

•  BUMA rechten  
Actie Emma: uitzoeken of wij die inderdaad via BALK verkrijgen. Anders regelen dat 
dit via HH gaat. 
Aan de kledingcommissie is medegedeeld dat het niet mogelijk is een bankpas voor 
niet bestuursleden aan te vragen en dus ook niet voor de commissie.  



 
 
 
 

 

c. Secretariaat: 
–   

d. Kleding: 
• Zijn de vragen van de vorige kledingcommissie vergadering voldoende 

beantwoord? – ja  
De shirts die de kledingcommissie ter beoordeling voorlegt aan het bestuur hebben 
we gepast en vinden we niet geschikt voor de conventie. We zien liever meer 
glamour of glitter.   
Actie Toos: met de kledingcommissie bespreken wat het bestuur van de 
voorgestelde kleding vindt.  
e. MC: 

• Try-out 
Hierboven beschreven bij optredens. 
f. CAC 
Zie bij optredens. 
g. Presentation:  

–  
h. PR:  

• Logo BALK en HH op onze website? 
Niet op de huidige website in ieder geval. We willen graag dat dit op de nieuwe 
website komt.  
Actie Corrie: aan de PR doorgeven dat we de logo’s BALK en HH graag op de 
nieuwe website een mooi plaatsje willen geven.  
i. Website 
-  
j. Make-up: 
-  
k. Risers: 
- 
11. Datum volgende vergadering: 29 januari bij Ineke 
Donderdag 26 februari bij Corrie 
Donderdag 9 april bij Coby 
Dinsdag 12 mei bij Ineke 
Donderdag 18 juni bij Joke 
 
12. Wvttk:   
-  
  
13. Sluiting  
Joke sluit de vergadering om 22.30 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 Zelf de financiële kant van coachings e.d. regelen. 
•  Bestuur/MC 14 weken oefenperiode nieuwe leden in de gaten houden. 

•  Bestuur/MC 
Optreden met Brassband in Leeuwarden zaterdag 19 december 2015 
inventariseren/regelen. 

 
Acties Wie: Actie omschrijving:   

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

2.  Coby 
Alfred advies geven over timing coaching, i.e. liever niet op de zondag van 
het oefenweekend.   

 

3.  Corrie 
aan de PR doorgeven dat we de logo’s BALK en HH graag op de nieuwe 
website een mooi plaatsje willen geven. 

 

4.  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. 

 

5.  Emma 
uitzoeken of wij BUMA rechten inderdaad via BALK verkrijgen. Anders 
regelen dat dit via HH gaat. 

 

6.  Ineke koorleden informeren dat de try-out verplaatst gaat worden naar 4 maart.  

7.  Ineke 
inventariseren welke koorleden donderdag 18 december om 16.30 uur bij 
DEKRA zouden kunnen zingen.  

 

8.  Joke 
Audrey terug mailen dat niet meedoen met het oefenweekend geen 
uitsluiting van de conventie betekent. 

 

9.  Toos 
met de kledingcommissie bespreken wat het bestuur van de voorgestelde 
kleding vindt. 

 

 
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. 

•  
Dec 2014 

Vanaf volgende vergadering zet de secretaris alleen nog op de agenda 
wat ze niet doorstuurt naar de koorleden, dus alleen de mails die naar het 
bestuur doorgestuurd worden. 

 
 


