
 
 
 
 

 

 
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 9 april 2015 
Aanvang 19.45 uur bij Ineke van Riet Paap 
Aanwezig : Ineke vRP, Toos H, Joke P, Emma D, Corrie B 
Afwezig:  Coby 
 
1.   Opening 
Joke opent om 19.55  
2.   Mededelingen   
-  
3.   Vaststelling agenda:   
Toegevoegd: 10e openbare repetitie 
10a evaluatie Alfred 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

• SEC theater over Kunstcafé op 6 maart 
• Nieuwsbrief Cultuurmij Oost, expertisecentrum cultuur en samenleving  
• I Sing Projects betreffende zangcursussen 
• Holland Harmony betreffende afdracht BUMA 
• EFZO: uitnodiging ledenvergadering en de aankondigingen van de 

korenfestivals 13 juni en 12 december 
• Uitnodiging EFZO betreffende korenfestivals van 13 juni en 12 december 
• Holland Harmony: enquête educatieweekend 2015 
• Choral Music in the Continent of Dreams 
• Cultuurmij Oost: expertisecentrum cultuur en samenleving Gemeente, 

cultuurmakelaar en scholen werken samen aan kwaliteit 
• Uitnodiging themabijeenkomst 'Sponsoring, marketing en 

fondsenwerving'- woensdag 8 april 2015 (Coby en Julia gaan daar naar 
toe) 

• Uitnodiging aan het bestuur voor het 60-jarig huwelijksfeest van Marijke 
en Timo Harmsen op 30 mei  

Actie Ineke: CAC vragen voor het 60-jarig huwelijk van Marijke en Timo een 
kaart te sturen.  
Actie Joke: Zingen in de tuin vragen/voorstellen dat de bestuursleden die naar 
het huwelijksfeest komen, mee kunnen zingen met Friends. 
Actie Joke: zoeken naar foto’s waar Marijke opstaat van vroeger. 
Uitgaande mail: 

• Ledenlijst verstuurd naar Holland Harmony 
 
5.  Notulen en actielijstje BV d.d. 26 februari 2015 
8 blijft staan, 18 blijft staan.  
Actie Emma: opzoeken wat de speldjes kosten per stuk. 
Actie Emma/Corrie: informeren of een lunchconcert geven op de WUR een optie is 
en via Corrie doorgeven aan PR 



 
 
 
 

 

 
6. Conventie: 

• Evaluatie 
Holland Harmony heeft een evaluatie link rondgestuurd. Dit invullen is voor elk 
koorlid om persoonlijk te doen.  
De organisatie van Joke L en Ineke W was geweldig. Goed geregeld! De scout 
hebben we niet gemist. De ontspanningsoefening van Gerda was iets te 
ontspannend, waardoor de energie wat weg was voor het optreden. Ook was het 
ruim gepland (iets te) waardoor er extra pauze was. We hebben weinig van andere 
koren gezien, mede hierdoor. Aangezien we vorige week uitgebreid geëvalueerd 
hebben met het hele koor, hoeven we dat hier niet te doen.  
Tinie heeft een goede prestatie geleverd met de DBM, most improved en de 4e 
plaats. Goed gedaan! 

• Het Artistiek Overleg heeft een evaluatie gepland op 22 april (MC, 
Presentation- en Kledingcie) 

 
7.  De Kei: 
27 april, Koningsdag geen repetitie. 4 mei beginnen we om 20.30 uur. 
 
8.  Optredens: 

• Evaluatie optreden bij oud koorlid Inge Olde Bijvank 7 maart. 
Hartstikke leuk. Ging verrassend goed en was heel gezellig.  
Actie Joke: Inge Olde Bijvank uitnodigen voor de open repetitie avond. 
 
9. Holland Harmony: 

• Ineke vRP en Gea J. gaan 11 april a.s. naar de RvA-vergadering toe.  
Punten nieuwsronde: Prettig oefenweekend dicht bij huis gehad, we willen graag 
nieuwe leden, vooral bassen, de conventie was erg fijn.  
Half mei een open repetitieavond en eind september een meezingavond met 
aansluitend de Learn2Sing. 
 
10. Van de voorzitter en de commissies: 
a. Voorzitter:  

• Nieuwe bestuursleden 
Joke heeft enkele koorleden benaderd, maar die hebben geen directe interesse. We 
zoeken verder.  
Actie Joke: een keer om 10 uur  voor het koor vertellen wat het nou inhoudt om 
voorzitter te zijn.  

• Evaluatie Alfred: 20 April. In elk geval met Joke P, Corrie, Toos. 
Na een optreden kort bij elkaar komen, een woordje wisselen, delen wat het gevoel 
over het optreden is, dank uitspreken o.i.d.  
Inzingoefeningen: meer hoog-laag oefeningen, meer adem(steun) oefeningen. 
Mensen apart nemen om aanwijzingen te geven. 
Meer met kwartetten/octetten zingen. 



 
 
 
 

 

Geweldig dat Alfred mee deed met de choreo! Fijne houding voor en na de 
conventie.  
Bijhouden van de conventiesongs.  
Regelmatig barbershop coachings blijven plannen.  
b. Penningmeester: 
Sponsorclicks heeft ruim 52 euro opgebracht, dat is overgemaakt naar de rekening. 
c. Secretariaat: 
Jeanette G heeft per 1 mei, voor een half jaar, een time-out gekregen. Ze betaalt 
gereduceerd tarief.  
d. Kleding: 

• Conventiekleding 
Is erg mooi geworden! De jasjes waren geweldig.  
e. MC: 

• Korenfestival Wijchen zondag 31 mei 2015 
• Evaluatie Try-out 11 maart 
• Korenfestival Heideweek 23 augustus (we wachten op meer info) 
• Korenfestivals EFZO 13 juni en 12 december 
• Barbershopdag in Den Bosch 26 september  
• Open repetitie mei/september 

Coby is bij de MC vergadering, zij belt: 
Alfred kan niet op 13 juni. De MC stelt voor dat optreden te laten vallen. Oké. 
12 december doen we dan wel mee. Voorkeur tijdstip: na 1 uur.  
Den Bosch gaan we heen dit jaar. 
Als we meedoen met de Heideweek, zou de eerste repetitie 17 augustus worden 
gepland (dus een week eerder). Van de MC hoeft dit optreden niet, alleen als er veel 
animo voor is. 
De meezingavond zou plaats kunnen vinden op 28 september (na de ALV) de 
Learn2Sing zou daar achteraan plaats kunnen vinden waarbij bijvoorbeeld een 
kerstsong en een gewone song ingestudeerd kunnen worden.  
Wijchen gaan we naar toe. De songlist is gemaakt.  
Voorstel uit het bestuur om in mei een openbare repetitie te plannen is aangenomen. 
De datum wordt nog vastgesteld, bijvoorbeeld 18 mei (25 mei is Pinksteren).  
f. CAC 

• Kunst Pop-Up Vierdaagse in Ede 4 juni 
Was leuk het theater te zien. We hebben prima gezongen met een klein clubje.  
g. Presentation 
-  
h. PR:  

• stand van zaken nieuwe website 
Actie Corrie: bij PR informeren of we een update over de nieuwe website kunnen 
krijgen.   
i. Website: 
- 
j. Make-up: 



 
 
 
 

 

Ineke vind het jammer dat er niet duidelijk wordt doorgegeven wat voor make-up er 
voor optredens gedragen moet worden.  
Actie Corrie: Met Ellen en Jacqueline overleggen welke taken van de make-up 
commissie zij op zich willen blijven nemen.  
k. Risers: 

• spuitbus WD 40  
Actie Corrie: Risersdienst vragen of zij de riserheren (Koos en Theo) willen vragen of 
zij de risers willen behandelen met WD40 tegen het kraken. 

• de 4 mei repetitie begint 20.30 uur.  Tinie neemt waar voor Alfred en neemt 
zelf contact op met de riserdienst of zij wel/niet met risers wil werken 

 
11. Datum volgende vergadering: Dinsdag 12 mei bij Corrie 
 
12. Wvttk: 
 
13. Sluiting  
Joke sluit om 23.01 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.  Corrie 
bij PR informeren of we een update over de nieuwe website kunnen 
krijgen.   

 

2.  Corrie 
Met Ellen en Jacqueline overleggen welke taken van de make-up 
commissie zij op zich willen blijven nemen. 

 

3.  Emma opzoeken wat de speldjes kosten per stuk.  
4.  Emma Nakijken of de Kei een inboedelverzekering heeft voor de kleding e.d.  

5.  
Emma/
Corrie 

informeren of een lunchconcert geven op de WUR een optie is en via 
Corrie doorgeven aan PR 

 

6.  Ineke 
CAC vragen voor het 60-jarig huwelijk van Marijke en Timo een 
kaart te sturen.  

 

7.  Joke 
Zingen in de tuin vragen/voorstellen dat de bestuursleden die 
naar het huwelijksfeest komen, mee kunnen zingen met Friends 

 

8.  Joke zoeken naar foto’s waar Marijke opstaat van vroeger.  



 
 
 
 

 

9.  Joke Inge Olde Bijvank uitnodigen voor de open repetitie avond.  

10.  Joke 
een keer om 10 uur  voor het koor vertellen wat het nou inhoudt om 
voorzitter te zijn. 

 

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

 

 
 

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

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

•  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. 

 


