
 
 
 
 

 

                                                                                                                                      
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 26 februari 2015 
               Aanvang 19.45 uur bij Joke P 
Aanwezig : Coby D, Corrie B, Joke P, Emma D, Toos H, Ineke vRP 
Afwezig    :   
 
1.   Opening 
Joke opent de vergadering om 8.05 uur 
 
2.   Mededelingen   
- 
3.   Vaststelling agenda:   
De agenda is vastgesteld. 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• Uitnodiging Barbershop Ontmoetings Festival 2015 in Den Bosch 
• Interkultur: The World Sings in Magdeburg 
• Korendag Zandvoort op 3 oktober 2015 
• Nieuwsbrief Edese Uitdaging  
• Nieuwsbrief  De medewerker 

 
Uitgaande mail: 

• Mailwisseling met het Parkhotel Hugo de Vries 
 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 29 januari 2015 
De notulen van vorige vergadering zijn kwijt geraakt op Emma’s computer. 
We hebben gezamenlijk een versie opgesteld achteraf.  
4 actiepunten blijven staan. 
 
6. Conventie en Oefenweekend 

• Evaluatie Oefenweekend 
Net als vorige keer komt het artistiek overleg nog bij elkaar om het 
oefenweekend te evalueren. We hebben alleen maar positieve berichten 
gehoord. Lekker gegeten en ze waren erg behulpzaam. Ook de bonte avond 
was leuk. Het programma was goed gepland, er was voldoende afwisseling 
om het niet als te lang te ervaren. Wij waren blij dat Rob toch wat langer kon, 
nu de hele middag. Coby stipt aan dat het handig zou zijn een soort draaiboek 
voor het oefenweekend te hebben. 

Actie Coby: De MC melden dat zij het artistiek overleg bijeenroepen om het 
oefenweekend, de try-out en de conventie te evalueren. 

De kledingcommissie vindt het erg jammer dat zij niet betrokken zijn geweest 
bij het Artistiek Overleg. Rob was een erg prettige coach, leuk dat hij ook wat 
choreo aanwijzingen gaf en verder een coaching op niveau geeft. 

• Conventie (scout e.d.) 



 
 
 
 

 

Thijs-Jan is gevraagd en kon geen scout zijn dit jaar. Ineke Willems kon ook 
niet. Joke L. heeft vervolgens opgeworpen of het wel nodig is om een scout te 
hebben. Als er speciaal iemand mee gaat zit daar ook een kostenplaatje aan 
vast. Het takenpakket van de scout is niet zo bijzonder dat we denken dit zelf 
niet aan te kunnen. Afgelopen maandag is in overleg met het organisatieteam 
voor de conventie al besloten geen scout te zoeken dit jaar. Bij deze definitief. 

• De gegevens voor de infobrief zijn nog niet binnen. De tijden, make-up en 
kleding zijn nog niet volledig bekend. Volgt zsm. 

Actie Ineke: nieuwe leden vragen of ze behoefte hebben aan “uitleg” over hoe het 
er aan toe gaat op de conventie. A.s. maandag in de pauze van de repetitie 
vertelt Ineke vRP het samen met Emma aan hen. 
• Lunch zaterdag. Joke L. heeft een mail gestuurd met 2 opties: of het bestuur 

zorgt voor broodjes, bijvoorbeeld twee broodjes pp a 2,25 euro per stuk, of dat 
iedereen zelf vooraf aangeeft of ze broodjes van de Koningshof willen 
bestellen, of ze zelf iets mee laten nemen. Joke L (en Ineke W) regelen de 
bestelling en men betaalt vooraf. Het bestuur heeft gekozen voor optie 2. 

Actie Ineke: Aan Joke L laten weten dat zij bij het koor kan informeren wie  
broodjes wil bestellen. 
• Joke L heeft doorgegeven aan HH wie voor  de eerste keer mee doen. Dat zijn 

er 5 dit jaar! 
• Joke attendeert de presentation commissie erop dat ze vooraf kunnen 

nadenken wat voor pose we willen aannemen bij de foto op de conventie. 
Actie Joke: Doorgeven aan de presentation commissie dat ze nadenken over de 
conventie foto. 
• Ineke helpt mee met het programmaboekje van de conventie. Ze vindt de foto 

van ons koor erg leuk. Ineke heeft aan Eric gevraagd over de video-opname 
van de uptempo song, maar nog geen reactie gehad. Ingrid Fontijn (secretaris 
van conventie) was bij Ineke, zo heeft Ineke gehoord dat onze wens ook de 
opdracht voor de cameramensen is, dus dat zou goed moeten gaan. 

 
7.  De Kei: 
- 
8.  Optredens: evaluatie 

• Evaluatie Ulenpas 
Goed geregeld. Fijn dat er een aparte ruimte was voor Alfred. De 
conventiesongs lieten nog wat te wensen over. De ladyspeakers deden het 
hartstikke leuk. Nieuwe leden willen we vooral aansporen om mee te doen met 
dit soort optredens! Ook als zij niet alles mee kunnen zingen, doe je wel 
ervaring op.  

 
9. Holland Harmony:  
- 
10. Van de voorzitter en de commissies: 
 
 



 
 
 
 

 

a. Voorzitter:  
• opvolging voorzitter en bestuurslid 
Actie Joke: koorleden mailen of ze vast willen nadenken over een evt 
bestuursfunctie volgend jaar. 
• Koningsdag hebben we geen repetitie. 
Actie Ineke: In april mailen dat er geen repetitie is op Koningsdag. 
• Evaluatiegesprek met Alfred plannen. 
Actie allen: punten noteren voor evaluatie met Alfred. 
• Toon (oud lid Midland Harmonizers), zingt nu in Apeldoorn, heeft aan Joke 

gevraagd of hij de muziek van “To make you feel my love” mag inzien. Het lied 
is gewoon te bestellen bij Chorus Online. 

Actie Joke: doorgeven aan Toon dat het op internet te krijgen is, bv 
chorusonline.com 

 
b. Penningmeester: 
- 
 c. Secretariaat: 
- 
d. Kleding: 

• Conventiekleding. 
Kledingcommissie is nog bezig met het zoeken naar sieraden. De gilet voor 
Alfred wordt gemaakt. 

Actie Toos: commissie attenderen dat Corrie bij een juwelier werkt en wellicht kan 
helpen. 

 
e. MC: 

• Korenfestival Wijchen op zondag 31 mei 2015 
We zijn ingeloot voor het festival. De CAC maakt t.z.t. de infobrief. Ineke legt 
vanaf maandag de aanwezigheidslijst neer. 

Actie Coby: leden attenderen op de datum van het festival. 
• Den Bosch: zaterdag 26 september. Uit het verleden zijn goede en slechte 

verhalen. Toch lijkt het ons wel leuk dit jaar mee te doen. 
Actie Coby: doorgeven aan MC dat het bestuur vindt dat wij graag mee willen doen 
aan het festival in Den Bosch. 

• Try-out 11 maart 
Corrie heeft overlegd met DBM. 

Actie Corrie: informatie over de try-out doormailen aan het bestuur. 
Actie Ineke: mailtje sturen naar de koorleden met enige informatie over de try-out. 

De infobrief komt dan later. De DBM wil graag weten hoeveel gasten er 
ongeveer meekomen. 

• Korenfestival Heideweek 23 augustus (we wachten op meer info). 
 

 
 
f. CAC 



 
 
 
 

 

• Optreden bij de verjaardag van een oud- koorlid Inge Olde Bijvank 7 maart. 
A.s. maandag oefenen met het kleine groepje voor dit optreden. 

• Kunst Pop-Up Vierdaagse in Ede begin juni 
Julia gaat naar de vergadering 6 maart. Als Gea niet kan, gaat Joke mee. 
Donderdag komt het beste uit voor de koorleden. 

Actie Ineke: Koorleden mailen dat ze donderdag 4 juni vrij kunnen houden tussen 
16 en 18 uur. 
Actie Ineke: SEC op de hoogte stellen dat we meedoen op donderdag. 

 
g. Presentation 

• coaching Linda Buerink 16 februari 
Timing was beter geweest voor het oefenweekend. Ze brengt niet veel nieuws 
en deed de bewegingen niet altijd zoals de presentation commissie ze met 
ons heeft geoefend. Ze kon op dit moment niet veel meer toevoegen. Er is bij 
de presentation commissie veel kennis aanwezig. Het zou goed zijn als dit in 
de aanloop naar een conventie aan het koor wordt aangeleerd, zeker voor de 
nieuwe leden.  

 
h. PR:  

• werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website 
• Ineke heeft gesproken met iemand die voor de radio Ede FM werkt. Hij stelde 

voor dat we iemand van EdeTV uitnodigen om mee te gaan naar bv de 
conventie zodat er een programma van gemaakt kan worden. Wij stellen voor 
om dit bijvoorbeeld bij de voorbereidingen voor het korenfestival van de EFZO 
in juni te doen. 

Actie Ineke: PR attenderen op de mogelijkheid een programma met/voor EdeTV 
te maken. 

 
i. Website: 
 
j. Make-up: 

• conventie make-up 
De cake make-up gaat niet gebruikt worden bij de conventie. 

 
k. Risers: 
 Het loopt heel goed met de risers dit jaar! 
 
11. Datum volgende vergadering:  9 april bij Coby. 
12. Wvttk:   
13. Sluiting  
Joke sluit om 22.25 uur 
 
 

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.  Allen Punten noteren voor evaluatie met Alfred.  

2.  Coby 
De MC melden dat zij het artistiek overleg bijeenroepen om het 
oefenweekend, de try-out en de conventie te evalueren. 

 

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

 

4.  Coby Leden attenderen op de datum van het festival in Wijchen.  

5.  Coby 
Doorgeven aan MC dat het bestuur vindt dat wij graag mee willen 
doen aan het festival in Den Bosch. 

 

6.  Corrie Informatie over de try-out doormailen aan het bestuur.  

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

 

8.  Emma Nakijken of de Kei een inboedelverzekering heeft voor de kleding e.d.  

9.  Ineke 
Nieuwe leden vragen of ze behoefte hebben aan “uitleg” over hoe het 
er aan toe gaat op de conventie. 

 

10.  Ineke 
Aan Joke L laten weten dat zij bij het koor kan informeren wie  
broodjes wil bestellen. 

 

11.  Ineke In april mailen dat er geen repetitie is op Koningsdag.  
12.  Ineke Mailtje sturen naar de koorleden met enige informatie over de try-out.  

13.  Ineke 
Koorleden mailen dat ze donderdag 4 juni vrij kunnen houden tussen 
16 en 18 uur. 

 

14.  Ineke SEC op de hoogte stellen dat we meedoen op donderdag.  

15.  Ineke 
PR attenderen op de mogelijkheid een programma met/voor EdeTV te 
maken. 

 

16.   Joke 
Doorgeven aan de presentation commissie dat ze nadenken over de 
conventie foto. 

 

17.  Joke 
Koorleden mailen of ze vast willen nadenken over een evt 
bestuursfunctie volgend jaar. 

 

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

 

19.  Joke 
Doorgeven aan Toon dat de song op internet te krijgen is, bv 
chorusonline.com 

 

20.  Toos Kledingcommissie attenderen dat Corrie bij een juwelier werkt en  



 
 
 
 

 

wellicht kan helpen. 
 
 

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. 

 


