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2011/2012	  tijdspad	  	  

2011	  
Conventie,	  april	  
Avond	  met	  alle	  commissies	  en	  bestuur,	  april/	  
mei.	  Tijdsplanning	  doorspreken,	  optredens	  na	  
conventie	  plannen	  
Cd	  oefenen	  
Nieuw	  nummer	  instuderen:	  don’t	  stop	  me	  
now	  
14	  mei,	  zaterdag,	  Korenfestival.	  	  
Eind	  mei:	  talentenveiling.	  	  
September:	  Learn2sing	  cursus	  
Cd	  opname	  
Kerst:	  nieuw	  repertoire,	  veel	  optredens,	  
nieuwe	  showkleding	  klaar	  

2012	  (Jubileumjaar)	  
Vanaf	  januari	  algemeen	  nieuw	  repertoire	  
instuderen,	  oefenen	  voor	  evt.	  Jubileum	  
concertje	  
April/	  Mei	  :	  concertje,	  Cultura,	  uitgifte	  CD	  
Meezingavond,	  september	  2012.	  
Uitje:	  ongeveer	  september,	  oktober	  
November:	  officieel	  30	  jaar	  
Kerst;	  weinig	  
Richting	  conventie	  2013	  
Nadenken	  over	  een	  bezoek	  aan	  het	  buitenland	  
(bijv.	  conventie	  in	  Dortmund)	  

	  
	  Vervolgens	  dit	  beleid	  iedere	  twee	  jaar	  (weliswaar	  met	  aanpassingen)	  vasthouden	  
	  
Afspraken	  t.a.v.	  beleid	  
	  
Planning	  
Aan	  het	  begin	  van	  ieder	  seizoen	  wordt	  een	  planning	  gemaakt	  voor	  het	  hele	  seizoen.	  
	  
Kerst	  
Kerst	  krijgt	  om	  het	  jaar	  veel	  aandacht.	  In	  een	  conventiejaar	  worden	  de	  kerstsongs	  onderhouden	  en	  
alleen	  goed	  betaalde	  optredens	  aangenomen,	  in	  het	  andere	  jaar	  wordt	  nieuw	  repertoire	  aangeleerd	  
en	  doen	  we	  veel	  kerstoptredens.	  
	  
Learn	  to	  sing/	  meezingavond	  
Een	  Learn2sing	  cursus	  houden	  we	  voortaan	  alleen	  aan	  het	  begin	  van	  het	  niet-‐conventie	  seizoen.	  Aan	  
het	  begin	  van	  een	  conventieseizoen	  wordt	  een	  meezingavond	  georganiseerd.	  
	  
Leden	  werven	  
Kan	  via	  Learn2sing,	  maar	  misschien	  ook	  via	  andere	  kanalen,	  bijv.	  folders	  uit	  delen	  bij	  de	  popschool	  
Novae	  Ede.	  	  
	  
Choreo	  
Iedere	  avond	  besteden	  we	  een	  kwartier	  aan	  het	  oefenen	  van	  choreo.	  Een	  keer	  per	  maand	  oefenen	  
we	  een	  half	  uur	  en	  leren	  we	  nieuwe	  choreo	  aan.	  	  
	  
Conventie	  
De	  conventie	  komt	  iedere	  twee	  jaar	  terug,	  daar	  nemen	  we	  aan	  deel.	  Vanaf	  september	  in	  het	  jaar	  
voorafgaand	  aan	  de	  conventie	  wordt	  begonnen	  met	  het	  aanleren	  van	  de	  conventiesongs.	  Tot	  en	  met	  
december	  wordt	  er	  een	  halve	  avond	  aan	  de	  conventiesongs	  besteed,	  de	  andere	  helft	  besteden	  we	  
aan	  het	  reguliere	  repertoire.	  Vanaf	  januari	  werken	  we	  alleen	  aan	  conventiesongs.	  
	  
Repertoire	  
Jaarlijks	  wordt	  het	  repertoire	  opgeschoond.	  Het	  moet	  voor	  alle	  commissies	  duidelijk	  zijn	  welke	  songs	  
we	  blijven	  zingen.	  	  
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Ereleden	  
Het	  beleid	  met	  betrekking	  tot	  de	  ereleden	  komt	  in	  het	  Abc’tje	  te	  staan	  
	  
CD	  
We	  nemen	  dit	  jaar	  een	  CD	  op,	  na	  de	  conventie.	  Het	  meest	  geschikt	  is	  waarschijnlijk:	  oefenen	  in	  mei	  
/juni	  en	  opnemen	  in	  oktober/	  november.	  De	  CD	  willen	  we	  feestelijk	  presenteren	  met	  het	  jubileum.	  
	  
Het	  noemen	  van	  de	  naam	  Valley	  Voices	  
Bij	  optredens	  van	  een	  deel	  van	  het	  koor,	  wordt	  soms	  de	  naam	  van	  het	  koor	  genoemd.	  Groepjes	  die	  
willen	  gaan	  zingen	  moeten	  dat	  melden	  en	  voorzingen	  bij	  Tinie	  of	  Thea.	  Afhankelijk	  van	  hun	  oordeel	  
mag	  gezegd	  worden	  dat	  het	  leden	  zijn	  van	  Valley	  Voices	  vocal	  group	  of	  niet.	  
	  
Trainingen	  
Het	  bestuur	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  er	  voldoende	  kennis	  en	  vaardigheden	  in	  huis	  zijn.	  De	  section	  
leaders	  zijn	  bezig	  met	  hun	  training.	  	  
Het	  bestuur	  zou	  het	  een	  goed	  idee	  vinden	  dat	  iemand	  ook	  een	  training	  in	  bijvoorbeeld	  noten	  lezen	  
zou	  willen	  aanbieden	  aan	  diegenen	  van	  het	  koor	  die	  hiervoor	  belangstelling	  hebben.	  Dit	  wordt	  
voorgelegd	  aan	  de	  commissies.	  
	  
Duur	  van	  de	  zomervakantie.	  	  
We	  volgen	  de	  6	  weken	  van	  de	  schoolvakantie.	  Het	  is	  praktisch	  gezien	  niet	  haalbaar	  om	  daar	  
verandering	  in	  te	  brengen.	  	  
	  
Optredens,	  aanwezigheid	  
Er	  wordt	  van	  de	  leden	  verwacht	  dat	  ze	  aanwezig	  zijn	  bij	  optredens.	  Als	  iemand	  echt	  niet	  kan	  moet	  ze	  
zich	  persoonlijk	  afmelden	  bij	  Thea.	  	  
Aan	  nieuwe	  leden	  moet	  heel	  duidelijk	  worden	  gemaakt	  wat	  er	  van	  hen	  wordt	  verwacht.	  Wat	  het	  kost	  
aan	  tijd	  en	  geld	  moet	  in	  de	  infobrief	  komen.	  Tijdens	  Learn2sing	  kan	  er	  al	  iets	  gezegd	  worden	  over	  
hoe	  het	  bij	  ons	  gaat,	  en	  kunnen	  de	  verwachtingen	  helder	  gemaakt	  worden.	  	  
Bij	  het	  inschrijven	  van	  nieuwe	  leden	  zal	  de	  secretaris	  de	  nieuwe	  leden	  ook	  wijzen	  op	  de	  
verwachtingen	  ten	  aanzien	  aanwezigheid	  bij	  optredens,	  sectionals	  etc.	  .	  
	  


