
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. 18 juni 2015
Aanvang 19.45 uur bij Emma Daniëls 
Aanwezig: Nonni, Joke P, Ineke vRP, Corrie B, Toos, Emma, Audrey, Coby D
Afwezig:  - 

1.   Opening
Joke opent de vergadering om 20.06 met een extra welkom voor de dames van de 
kledingcommissie. 

2.   Mededelingen
-

3.   Vaststelling agenda:
Agenda is vastgesteld.

4.   Overleg met de Kledingcommissie:
 zie ook de notulen van de kledingcommissie d.d. 3 juni
 Uitslag enquête kleding conventie 2015

Het bestuur vindt het vervelend om te horen dat de kledingcommissie steeds negatieve 
feedback krijgt vlak voor een optreden. Audrey wil dit iig tijdens de ALV ter sprake brengen, 
ze zoekt een ander moment om feedback te geven dan vlak voor een optreden. Verwarring 
komt vooral voor bij het gebruiken van de eigen kleding. De kledingcommissie wil graag dat 
de bedoeling duidelijk is, maar de verantwoordelijkheid bij de leden laten liggen. Als een 
keuze dan toch afwijkt van wat de bedoeling is, kan dat achteraf besproken worden. De 
kledingcommissie probeert tijdens het optreden zich dan af te sluiten van onbedoelde kleding
en er niets van te zeggen. Ze hebben een opzet voor bijvoorbeeld witte schoenen die wel of 
niet geschikt zijn met plaatjes, dit ziet er heel helder uit. Ze willen niet controleren of kleding 
juist is vooraf, maar als iemand twijfelt is ze van harte uitgenodigd haar setje de maandag 
voorafgaand aan een optreden aan te doen en te laten beoordelen. Met Jeanet gaat het heel
goed op haar nieuwe werk, het is nog onbekend of zij in september verder wil met de 
kledingcommissie. Verder loopt het heel goed in de commissie. 
Actie Joke: Alfred vragen hoe hij vindt dat het contact met de kledingcommissie verloopt.

Joke heeft via Julia een mail ontvangen van Arno Setz van het SEC theater. Er blijkt 
onduidelijkheid te zijn over de vergoeding. Wij hebben sjaals aangeschaft die we uiteindelijk 
niet gedragen hebben. Arno geeft aan dat er niet veel budget over is. Tijdens de vergadering
wordt besloten toch te proberen een bijdrage te krijgen. Dit wordt de volgende dag 
teruggedraaid door het dagelijks bestuur om de goede relatie met het SEC theater niet te 
schaden.

Uit de enquête van de kledingcommissie over de conventiekleding blijkt dat bijna elk 
kledingstuk een voldoende heeft gekregen. Alles behalve de oorbellen. De oorbellen zijn 
zeer pijnlijk om te dragen. Het lastige is dat lang niet iedereen gaatjes in de oren heeft. 
Corrie stelt voor dat er duurdere goede oorbellen aangeschaft kunnen worden die naar wens
voor gaatjes of met clip gemaakt kunnen worden. De kledingcommissie neemt dit mee in 
haar overleg en mogelijk in de begroting. 



Uit de enquête blijkt ook dat hoewel de broek gemiddeld goed scoort er grote onderlinge 
verdeeldheid heerst. De kledingcommissie denkt sowieso na over nieuwe aanschaf voor een
basis waar op gevarieerd kan worden met kleur (tops) en sieraden. 
Audrey vraagt nog of er komend jaar rondom grote aankopen nog advies van bestuur of 
anderen moet worden gevraagd. Wij raden aan de presentationcommissie mee te laten 
denken. Daarnaast heeft de commissie wel vrijheid zelf aanschaffen te doen. 

Audrey vraagt om de welkomstbrief voor nieuwe leden mee te sturen bij de stukken voor de 
ALV zodat het onder de aandacht van de leden komt. Hier staat o.a. in dat men geacht wordt
een witte en zwarte basis te hebben en hoe de kleding ingeleverd hoort te worden. 

5.  Ingekomen post/mail:
 Nieuwsflits van De Medewerker
 Waarderingsbrief van de organisatie Korenfestival Wijchen
 Diverse mails van het SEC theater
 Diverse mails van het BOF, Den Bosch

6. Uitgaande mail:
 Aanvragen kosten touringcar voor 19 december naar Leeuwarden
 Opzegbrief naar Rina Deijns
 Enquête BALK opgestuurd

7.  Notulen en actielijstje BV d.d. 12 mei 2015
Actiepunt 7 blijft staan. 
Learn2Sing kosten willen we in principe dekken met het cursusgeld van de cursisten, plus 
iets extra’s eventueel. De inkomsten komen dan ook binnen bij de MC.
Actie Coby: inventariseren binnen MC wat de cursus afgelopen keren ongeveer heeft gekost.
De notulen zijn goedgekeurd.

8. ALV:
 Strategie Beleidsplan

We hebben de opmerkingen van de PR commissie besproken en enkele voorstellen voor 
aanpassingen gemaakt die we zullen bespreken op de ALV.

 Jaarverslagen
Bespreken we een volgende keer.

9.  De Kei:
Zaal voor donderdag 25 juni is kosteloos geregeld door Alfred met Henk van Voorst.

10.  Optredens:
 Evaluatie Korenfestival Wijchen zondag 31 mei 2015

De dag viel letterlijk een beetje in het water, maar het was leuk georganiseerd. Dit festival is 
niet duur (75 euro plus) en dichtbij, dus voor herhaling vatbaar.

 Evaluatie Kunst Pop-Up Vierdaagse in Ede 4 juni (Flash-mob eind augustus?)
Was leuk en mooi. 
Wij vinden het een goed idee om een aantal pop-ups/flash-mobs te doen eind 
augustus/begin september waarbij we flyers uitdelen om vrouwen te werven voor de 
meezingavond en Learn2Sing.



Actie allen: data/gelegenheden om een flash-mob te doen aan het begin van het nieuwe 
koorjaar uitzoeken. 

11. Holland Harmony:
 Education Weekend 13-15 november 2015. Aanmelding vóór 1 september – € 185.

Tineke F, Esmé en Joke uit de presentationcommissie gaan erheen om bijgespijkerd te 
worden. Alfred gaat en heeft er zin in. 

12. Van de voorzitter en de commissies:

a. Voorzitter: 
 Nieuwe bestuursleden

De bovenste 4 mensen uit de peiling zullen we benaderen voor een rol als bestuurslid en/of 
voorzitter. 

 Eindeseizoensavond
Actie Emma: mail opstellen om leden voor de organisatie eindeseizoensavond te werven.

b. Penningmeester: 
 Subsidie gemeente

De deadline voor aanvraag is toch weer verlaat tot 1 juni. We waren dus toch op tijd! We 
hebben bericht ontvangen dat er dit jaar 2.225 euro toegekend gaat worden. Dat is circa 500 
euro meer dan vorig jaar. 

 Anjeractie opbrengst
De opbrengst voor het koor is 205,36 euro. Goed gedaan! 
Actie Emma: achterhalen wat de bel-actie van de Vriendenloterij inhoudt.

c. Secretariaat:
Rina Deijns heeft haar lidmaatschap opgezegd per 1 juli.

 Talentenveiling
Zeker een positieve respons. 
Actie Ineke: organisatie talentenveiling: uitwerken om dit na de vakantie te gaan doen.

 De rol van de buddy + checklist buddy
 Exitlist

Actie Coby: een opzet maken voor de exitlist

d. Kleding:
-

e. MC:
 verslag MC vergadering. 

Vraag van MC aan het bestuur: welke MC-kosten zijn er gemaakt en is er nog 
Holland Harmony coachingsgeld beschikbaar?

Actie Emma: MC uitgaven overzicht sturen aan Coby. Bij HH is dit jaar nog een 
dirigentencoaching aan te vragen.

 Coaching Jack Pinto
Komt ons coachen op 16 november. Alfred regelt contact en vervoer. 

 Evaluatie Openbare Repetitie
Het bestuur vond het leuk. We hebben er een auditant aan over gehouden.



 Meezingavond en de Learn2Sing
Wordt geregeld.

 coaching Alfred aan koorleden individueel
Wordt geregeld.

f. CAC
 Barbershop Ontmoetings Festival in Den Bosch (afterglow / diner)

Moet door veel mensen nog worden ingevuld.
 Korenfestival EFZO 12 december
 Optreden in Leeuwarden 

Ineke heeft een aantal offertes wat betreft eventueel busvervoer laten opmaken, de prijzen 
liggen tussen de 700 en 1000 euro.

g. Presentation
Neemt een half uur van de repetities op 22 en 29 juni voor haar rekening.

h. PR: 
 Website Bewust Ede

Gaan we geen actie voor ondernemen.

i. Website:
 stand van zaken nieuwe website

Bijna klaar. Joepie!

j. Make-up:
 kleur lipstick
 wie wordt contactpersoon naar de CAC

Gaan Ellen en Corrie mee bezig. Corrie wordt de contactpersoon naar de CAC. 

k. Risers:
 opzegging Rina. Zoeken naar vervanging voor bij de ALV.

Actie Corrie: Overleggen met Doris met wie zij graag samen zou willen werken als 
vervanging voor Rina in de risercommissie. 

13. Data volgende vergaderingen: 
25 augustus bij Toos
15 september bij Joke

14. Wvttk:  
-

15. Sluiting 
Joke sluit om 23.00 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

 Bestuur

Het bestuur neemt initiatief om het artistiek overleg bijeen te 
roepen na het bekendmaken van de nieuwe conventiesong(s) en
regelt een voorzitten en/of notuliste.

Acties Wie: Actie omschrijving: 

 Coby
inventariseren binnen MC wat de cursus afgelopen keren ongeveer heeft 
gekost.

 Coby een opzet maken voor de exitlist

 Allen
data/gelegenheden om een flash-mob te doen aan het begin van het nieuwe
jaar uitzoeken.

 Allen rondsturen/via de mail brainstormen over buddy rol en exitlist.

 Corrie
Overleggen met Doris met wie zij graag samen zou willen werken als 
vervanging voor Rina in de risercommissie.

 Emma mail opstellen om leden voor de organisatie eindejaarsavond te werven.
 Emma Nakijken of de Kei een inboedelverzekering heeft voor de kleding e.d.
 Emma achterhalen wat de bel-actie van de Vriendenloterij inhoudt.
 Emma MC uitgaven overzicht sturen aan Coby.
 Ineke organisatie talentenveiling: uitwerken om dit na de vakantie te gaan doen.

 Joke
Alfred vragen hoe hij vindt dat het contact met de kledingcommissie 
verloopt.

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.

 Mei 2015
Notulen worden vanaf nu opgeslagen als pdf voor ze op de website 
worden gezet.


