
 
 
 
 

 

                                                                                                                                      
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 29 januari 2015 
               Aanvang 19.45 uur bij Ineke 
Aanwezig : Joke P, Ineke vRP, Emma D, Coby D, Corrie B 
Afwezig    : Toos 
 
1.   Opening 
Joke opent de vergadering 
 
2.   Mededelingen   
- 
3.   Vaststelling agenda:   
Komende optredens bespreken we bij CAC (10f), optredens die geweest zijn bij punt 
8. Verder oké. 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Nieuwsbrief Edese Uitdaging. 
• Nieuwsbrief De Medewerker. 
• Interkultur - The World of Voices: Sing in 2015 - Save the dates. 
• European Choral Association - Europa Cantat: Deadline for International 

Competition for Young Conductors. 
• Kunst Pop-Up Vierdaagse in Ede. Naar de MC gestuurd. 
• Opening Akoesticum: uitnodiging voor het tweedaags festival voor de amateur 

en de professionele kunsten. Naar MC gestuurd. 
• Mail van kwartet LinQ met de vraag of zij hun try-out bij ons mogen houden. 
• I Sing Projects: Nieuwe Zangcursussen, Korenfestival, Zangweekends, 

Zangdagen. 
• Heideweek  zaterdag 22 augustus Korenfestival 

 
Uitgaande mail: 

• mailwisseling met DEKRA Arnhem 
• nieuwe ledenlijst naar HH en koorleden gestuurd 

 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 9 december 2014 

• De notulen worden vastgesteld. 
 
6. Conventie en Oefenweekend 

• hebben alle deelnemers betaald? 
Bijna, Emma heeft gister een mail gestuurd ter herinnering aan degenen die 
nog niet betaald hebben. 
Rob vd Meule komt ons zaterdags coachen van 13.00 - 18.00 uur 

• Organisatie Bonte Avond: Emma en Corrie 
Verloopt prima.  
 

• Scout conventie 



 
 
 
 

 

Actie Corrie: Thijs-Jan en/of Ineke Willems vragen of zij onze scout willen zijn.  
• lunch conventie op zaterdag 

Het bestuur wil mensen niet op extra kosten jagen en vind het zonde als er 
overblijft. We denken dat mensen niet veel eten zo voor het optreden. Wij 
stellen voor dat iedereen zelf broodjes/krentenbollen meeneemt van thuis voor 
de lunch zaterdag.  
Actie Ineke: Doorgeven aan Joke L dat wij voorstellen dat koorleden zelf voor 
een lunch op zaterdag zorgen. 

• Filmopname wedstrijddeel.  
Actie Ineke: Eric Ideler vragen te letten op een totaalbeeld van de up-tempo.  

• Wildcard: wij doen niet mee aan de trekking.  
Actie Ineke: doorgeven aan Joke L dat we niet meedoen met de trekking van 
de wildcard. 

 
7.  De Kei: 
– 
 
8.  Optredens: 

• Evaluatie Koren op weg naar Kerst. 
Mooi optreden. Dank aan Tinie voor het dirigeren. 

• Evaluatie Paleis het Loo. 
Fijn, mooi groepje (17 mensen) om mee te zingen. Dank aan Esmé die de 2e 
keer insprong om de liedjes uit te kiezen en in te zetten omdat Alfred niet 
aanwezig was. 

• Evaluatie DEKRA Arnhem. 
Prima optreden. We waren duidelijk achtergrondmuziek, maar dat sloot niet uit 
dat er geluisterd werd. Leuk om op verschillende plekken te staan. 
 

9. Holland Harmony: data RvA-vergadering (11 april) en Besturendag (24 oktober). 
Afspreken wie er naar toe gaan. 
Ineke gaat naar de RvA-vergadering en vraagt een van de koorleden om mee te 
gaan. Joke gaat misschien naar de Besturendag en vraagt of Corrie of/en Emma 
meegaan. 
 
10. Van de voorzitter en de commissies: 
 
a. Voorzitter:  

• Evaluatie Kerstavond 
Super zoals de kledingcomissie het georganiseerd had. Leuk dat het 
ensemble speelde toen we binnenkwamen.  

• Opvolging voorzitter en Coby in september.  
Actie Joke: enkele leden polsen of zij een bestuursfunctie zien zitten. 

 
b. Penningmeester: 

• Advertenties website. 



 
 
 
 

 

We vinden niet dat de twee advertenties die nu op de site staan door hoeven 
op de nieuwe site wanneer deze klaar is. 
Actie Emma: adverteerders mailen dat ze geen rekening krijgen van dit jaar en 
uitleggen dat het binnenkort stopt. 

c. Secretariaat: 
 –  
d. Kleding: 

• Nieuwe conventiekleding. 
Bolero’s zijn besteld. Er worden nog zwarte gladde topjes gezocht voor onder 
de bolero’s. Er wordt ook nog gezocht naar sieraden. 

e. MC: 
• Try-out: De Swinging Woodnotes doen toch niet mee i.v.m. een coaching. 

Lake District Sound uit Maarssen nemen hun plaats in.  
• Festival Wijchen: zondag 31 mei 2015. 

We hebben ons opgegeven en horen binnenkort of we zijn ingeloot. 
• Kunst Pop-Up Vierdaagse in Ede begin juni. 

Joke, Julia en Ineke gaan naar de vergadering volgende week, daarna horen 
we hier meer over. 

• Korenfestival in de Heideweek. We wachten even op meer informatie. 
Actie Coby: MC mailen met de vraag wanneer er weer een open avond gehouden 
kan worden: voor de vakantie (in mei) of na de vakantie. 
 
f. CAC 

• Ulenpas, Velp  
Woensdag 25 februari 

• Soli Brass Leeuwarden  
We willen in principe meedoen. Het wordt een programma waar orkest en koor 
zich afzonderlijk presenteren en wellicht een en ander samendoen. 

• Ex koorlid Inge Olde Bijvank. Optreden met een kleine groep 7 maart (€ 100) 
g. Presentation 

• 12 januari heeft Linda van Buerink gekeken naar de choreografie en een 
evaluatie gesprek gehad met het Artistiek Overleg. 
Linda komt 16 februari coachen om de puntjes op de i te zetten. 

• Actie Joke: idee doorgeven om een filmpje op te nemen van de choreo ipv 
een uitgeschreven versie 

h. PR:  
- 

i. Website 
- 

j. Make-up: Corrie belt Ellen en overlegt over de make-up (evt. met de kledingcie 
erbij). Wellicht moet er opnieuw bekeken worden welke basis het beste past bij de 
koorleden. 
Actie Corrie: contact opnemen met Ellen over de cake make-up. 
 - 
k. Risers: -  



 
 
 
 

 

 
11. Datum volgende vergadering:  26 februari bij Corrie 
12. Wvttk:  op 4 mei starten we om 20.30 met de repetitie 
13. Sluiting. Joke sluit de vergadering. 
 
 
 

Reminder Wie Reminder omschrijving:  

1.  Bestuur 
Lijstje maken voor mededelingen voor a.s. repetitie- 
avond/maandag. 

2.  Bestuur Zing meenemen en op tafel leggen op de maandagavond. 
3.  Bestuur Jaarlijks gratis optreden (gelinkt aan een goed doel) verzorgen. 
4.  Bestuur Zelf de financiële kant van coachings e.d. regelen 
5.  Bestuur/MC 14 weken oefenperiode nieuwe leden in de gaten houden 

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

 
Acties Wie: Actie omschrijving:   

1.  Corrie Thijs-Jan en/of Ineke Willems vragen of zij onze scout willen zijn.  
2.  Corrie Contact opnemen met Ellen over de cake make-up.  

3.  Ineke 
Doorgeven aan Joke L dat wij voorstellen dat koorleden zelf voor een 
lunch op zaterdag zorgen. 

 

4.  Ineke Eric Ideler vragen te letten op een totaalbeeld van de up-tempo.  

5.  Ineke 
Doorgeven aan Joke L dat we niet meedoen met de trekking van de 
wildcard. 

 

6.  Emma 
Adverteerders mailen dat ze geen rekening krijgen van dit jaar en 
uitleggen dat het binnenkort stopt. 

 

7.  Joke 
Idee doorgeven om een filmpje op te nemen van de choreo ipv een 
uitgeschreven versie 

 

8.  Joke Enkele leden polsen of zij een bestuursfunctie zien zitten.  

9.  Coby 
MC mailen met de vraag wanneer er weer een open avond gehouden 
kan worden: voor de vakantie (in mei) of na de vakantie. 

 

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

 

11.  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. 

 

 
 
 

Besluit Datum: Besluiten blijven een jaar op de notulen staan  
Besluit omschrijving:  



 
 
 
 

 

1.  Jan 2014 
Drankjes van gasten gaan op rekening bij de Kei, barman Wouter 
houdt dit bij 

2.  Jan 2014 
De cursuskosten van een Learn2Singcursus worden bepaald door 
het bestuur 

3.  Maart 2014 
Er is besloten om dit jaar niet aan een festival mee te doen vanwege 
het drukke programma 

4.  April 2014 
Ereleden blijven bij overlijden op de ledenlijst staan, met vermelding 
van “overleden, [jaartal]” 

5.  Sept 2014 
Kleding hoort binnen een maand aan nieuwe leden te worden 
uitgedeeld. 

6.  
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. 

 


