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Kleding/make-up: 

• Oude kleding weg  
• In eigen kleding is oké, dit moet duidelijk zijn. Ieder kan iets aantrekken wat bij haar 

past, lekker zit en waar je je goed in voelt 
• Vlottere kleding met ook een show tintje 
• Geen eenheidsworst, dus niet iedereen hoeft hetzelfde 
• Nieuwe reiskleding 
• Eigen make-up, behalve bij conventie/show  

 
Leeftijd en grootte van het koor: 

• De leeftijd kan niet in 1 keer naar beneden. Nieuwe leden moeten wel enigszins 
aansluiting vinden bij de gemiddelde leeftijd nu  

• Door vlottere nummers, PR, succesvolle optredens kunnen we nieuwe (jongere) leden 
aantrekken.  

• Learn 2 Sing is ook een prima middel om te werven 
• Groeien naar 50, maximaal 60 leden  
• Goede balans houden tussen jongere en oudere leden 
 

Kwaliteit: 
• Scholing van dirigent/assistent dirigent 
• Scholing en coaching commissies 
• Scholing sectional leaders 
• Coachings voor het koor 
• HACO/stimuleren van deelname aan educatieve activiteiten van HH 
• Ondersteunen van nieuwe leden  

 
Presentation: 

• Werken aan uitstraling/beleving 
• Meer flexibiliteit in opstellingen 
• Niet alleen als eenheid bewegen 
• Oefenen met spiegels/video opnames 
• Modernere/speelsere presentation 

 
Repertoire: 

• Moderner, pittiger, herkenbaarder, afwisselender 
• Sneller leren, vaart erin houden 
• Ook modern Nederlandstalig 
• Leden geven ook ideeën voor nummers aan de MC (ideeënbus) 
• Goede verhouding barbershop/niet barbershop 
• Conventiesongs 

 
 
 
 
Showvormen: 

• Optreden in verschillende huizen/locaties 
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• Samenwerken met anderen in optreden/show 
• Conventie 
• Cd opname 
• Eigen show 
• Kerst optreden 

 
Facilitair: 

• Communicatie commissies onderling en met bestuur 
• Bar 
• Website 
• Risers 
• Ideeënbus algemeen 

 
Inzet koorleden: 

• Uitgangspunt is dat iedereen komt op repetitie, optreden, sectionals e.d. Zelf afzeggen 
als je niet kunt bij sectional leader 

• Discipline tijdens repetitie en sectionals, optredens en om thuis te studeren 
• De repetitie tijd kan flexibel ingevuld worden tussen 19.45 uur en 22.15 uur 
• Geef zelf aan als er knelpunten zijn op ieder gebied 
• Eigen verantwoordelijkheid nemen m.b.t. leren van songs: bel je sectional leader 
• Plezier houden we door hard te werken, gedreven te zijn, te focussen, nieuwe dingen 

te doen. Dit levert ook saamhorigheid op 
• Onze sociale kant (verjaardagen, lief en leed, begrip voor elkaar) willen we zeker 

behouden en we blijven dus gewoon warm en welkom 
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ADVIES VOOR BESTUUR 
 
Bestuur zet voor elke 2 jaar beleid/de richting uit.  
Het is noodzakelijk dat dit beleid i.s.m. de commissies tot stand komt. De uitvoering ligt bij 
de commissies en het bestuur houdt hier inzicht in en overzicht over om te bewaken dat de 
uitgezette lijnen ook gevolgd worden. Alles in regelmatig overleg met de dirigente.  
 
Ruim voor de start van elk seizoen met commissies de activiteiten plannen en taken verdelen. 
Inhoud van activiteiten kunnen ondergebracht worden bij commissies, maar er moet 
gezamenlijk besproken worden wat er gaat gebeuren en binnen welke kaders. ALV zal hierin 
ook een rol spelen: meedenken in ideeën, goed keuren daarvan en vervolgens direct ook 
anderen erbij betrekken vanuit de verantwoordelijkheid van elk koorlid om iets te doen. 
DB kan dan de kaders en voortgang bewaken. 
 
Voor het bestuur: 

• Plan vooruit 
• DB houdt overzicht 
• Zorg voor informatie vanuit commissies t.a.v. lopende zaken en komende projecten 
• Neem initiatief, wees pro-actief 
• Blijf bij de eigen verantwoordelijkheid van koorleden en sla daar desnoods eens in 

door 
• Blijf verantwoordelijkheden van bestuur en commissies benoemen, zodat de 

communicatie helder wordt; bij elk nieuw lid van bestuur of commissie zal het 
opnieuw zoeken en afstemmen zijn 

• Juiste duidelijke communicatievorm kiezen; mail/telefoon of face to face overleg. 
 
 


