
 
 

 

 

 

 
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices d.d. donderdag 17 september 2015 
Aanvang 19.45 uur bij Joke Puttenstein 

Aanwezig: Joke P, Ineke vRP, Coby D, Corrie B, Toos H, Emma D 
Afwezig:   

 
1.   Opening 
Joke opent de vergadering om 19.52 uur. 
 

2.   Mededelingen 
Julia heeft Joke en Emma benaderd afgelopen maandag omdat Feike Klomp van 
Ede Totaal hen wil interviewen voor een stuk. Vrijdag stuurt hij de tekst naar ons, eind 
van de maand oktober komt het dan in het blad terecht. 
 

3.   Vaststelling agenda: 
Geen veranderingen. 
 
4.  Ingekomen post/mail: 

 Nieuwsbrief van De Medewerker 

 Adreswijziging Cultuurcollege/Cultuurmij. Oost, Vossenstraat 6,  
 6811 JL Arnhem 

 Nieuwsbrief Cultuurmij. Oost 

 Nieuwsbrief Edese Uitdager 

 Afmelding voor de ALV van Hanna Jonasse en Marijke Harmsen 
 
5. Uitgaande mail: 

 Opzegbrief Ankie Groothuijzen 
 
6.  Notulen en actielijstje BV d.d. 25 augustus 2015 
Notulen van 25 augustus zijn goedgekeurd. 
Reminder 6 kan weg. 
Acties 1,2,3 en 9 blijven staan. 
 
7. ALV: 

 Binnengekomen vragen/suggesties koorleden 
Begrotingssuggesties:  
1. Julia: voorstel afschaffen cadeaus voor aftredende commissieleden. De commissie 
zelf kan natuurlijk wel iets regelen.  
2. Audrey: wijnverkoop, mits iedereen 5 dozen (30 flessen) afneemt zou dit 1800 
euro opleveren. 
3. Julia: denkt dat optredens te hoog begroot zijn. 
4. Julia: kleding te hoog begroot. Audrey om uitleg vragen. 
5. Margret: willen we zoveel aan kleding uitgeven? Bv andere dirigent of minder 
kleding. 



 
 

 

 

 

5. Joke L. Kleding te hoog 
5. Ineke D.: meer collectanten Anjeractie & contributieverhoging. Zelf 
uitleggen/voorlezen 
6. Joke L.: contributie omhoog  
Actie Emma: Esmé vragen tijdens de ALV bij punt 11 (penningmeester) te notuleren. 
Actie Ineke: Julia mailen over streefbedrag optredens.  
Actie Emma: Kascontrole verslag vragen voor bereiden 
 

Vertrekkende leden: 
1. Esmé 
3. Joke L. 
Actie Ineke: Notulen bestuursvergadering met MC brainstorm (mei 2015) rondsturen 
onder leden. Mensen attenderen op de exit enquête, deze dus meesturen. 
2. Margret 
Actie Joke: Audrey voorbereiden dat zij gevraagd wordt op de ALV het focusgroep 
idee te presenteren. 
 

Strategie-Beleidsplan: 
Actie Joke: Joke L. laten weten dat wij alleen voorstellen voor wijzigingen strategie-
beleidsplan ingediend door het bestuur en de commissies bespreken op de ALV. De 
leden moeten deze goedkeuren en hebben ter plekke tijd eigen voorstellen te doen. 
Als antwoord geven op de vragen over plannen van de MC en van de PT dat deze 
t.z.t. door de MC/PT beantwoord worden. Veel punten uit haar 3e mail worden 
meegenomen in de volgende evaluatie met Alfred.  
 

Andere zaken (punt 9 ALV): 
1. Esmé: afschaffen sectionals? 
Actie Coby: tijdens ALV inventariseren of men de sectionals wil behouden of (tijdelijk) 
afschaffen. 
2. Margret: repertoire keuze? Ritmische songs, BBS songs 
3. Margret: thuis oefenen? 
4. Joke Lud: repertoire, hoeveelheid BBS, hoe hoog scoren op conventie 
5. Nancy: leuke liedjes 
 

8.  De Kei: 
- 

 

9.  Evaluatie optredens: 
– 
 
10. Holland Harmony/BALK: 

 BALK Top Festival 31 oktober in De Doelen, Rotterdam. 

 Besturendag Holland Harmony 24 oktober 2015 
Waarschijnlijk Gorkum, Ineke vRP wil gaan. We vragen Audrey of zou mee kan gaan. 
Als niemand anders kan, gaat Joke mee. 



 
 

 

 

 

Actie Ineke: Audrey vragen mee te gaan naar de besturendag HH 24 oktober. 
 
11. Van de voorzitter en de commissies: 
 

a. Voorzitter:  

 Nieuwe bestuursleden 
Joke heeft Liesbeth gevraagd of ze een wervend tekstje wil maken voor een 
algemeen bestuurslid.  
Actie Joke: wervingstekst algemeen bestuurslid rondsturen aan de leden voor de 
ALV. 
Tinie heeft een speldje en bloemetje gekregen voor haar 12,5-jarig jubileum en Joke 
heeft haar toegesproken en bedankt voor alles wat ze voor het koor heeft gedaan. 
 

b. Penningmeester: 

 Nieuwe begroting 
Zie notulen punt 7 ALV. 
  
c. Secretariaat: 

 Talentenveiling 
Gaat leuk lopen. Er is al veel ingetekend.  

 Checklist buddy 
Is rondgestuurd en er zijn wat kleine aanpassingen. Deze lijst geldt als richtlijn.  
Actie Ineke: Julia vragen de buddy taken toe te voegen aan het ABC. 

 Binnengekomen exit enquêtes 
Greet heeft hem ingevuld. Hier stonden geen onverwachte dingen in. 
 
d. Kledingcommissie (KC): 
De KC is afgelopen week naar Miss Etam geweest en heeft meteen blouses besteld. 
Deze willen ze tijdens de ALV passen. De begroting is alleen nog niet goedgekeurd 
door de ALV. Misschien komt hier nog een voor/tegen uit.  
 
e. MC: 

 Meezingavond en de Learn2Sing 
Alfred heeft het programma rondgestuurd. Wij nemen het draaiboek door: 
Datum is geprikt. Nancy en Nonnie (evt. Gea) zijn gastvrouwen. Yvonne laat de 
intekenlijst invullen en int het cursusgeld. De prijs gaat 25 euro zijn.  
Actie Corrie: Risercommissie herinneren dat alle risers en ook stoelen klaargezet 
moeten worden. 
Actie Joke: Wouter vertellen dat de gasten koffie/thee bij de meezingavond met bon 
betalen. 
Alfred verzorgt bladmuziek/teksten. Alfred heeft bedacht en voorbereid wat er 
gezongen gaat worden.  
Actie Coby: met Alfred kortsluiten wie de Learn2Sing uitlegt na afloop meezingavond.  

 
f. CAC 



 
 

 

 

 

 Optreden in centrum Ede. Pop-up market Cultura, 26 september 2015 

 Korenfestival EFZO 12 december 2015 

 Optreden in Leeuwarden 13 en 17 december 2015 

 Kerstoptredens 

 Optreden fondsenwervingsactie De Hartstichting, woensdagavond 10 februari 

 Optredens Apeldoorn/Beekbergen. Het gaat om een optreden in het volgend 
jaar. Het bestuur vind het idee van Thea S goed om 2 optredens a 175 euro te 
combineren op dezelfde middag. 

 Het Beekdal in Heelsum (Thea S. heeft eind september contact met hen). 

 De Sonnenberg in Oosterbeek (voorheen Huize Mooiland in Renkum, dat niet 
meer bestaat) denkt na.  

 Wervingslijst van Julia. 
 

g. Performance Team (PT) 

 PT leidt de repetitieavond in de herfstvakantie. 
 
h. PR:  
–  
i. Website: 
–  
j. Make-up: 
–  
k. Risers: 
Doris wil meer hulp bij het opzetten van de risers. Corrie neem het over als Doris er 
bijvoorbeeld niet is.   
 
12. Datum volgende vergadering: nog afspreken 
Ons voorstel is donderdag 8 oktober. Hopelijk kunnen de nieuwe bestuursleden dan! 
 
13. Wvttk: 
- 
  
14. Sluiting 
Joke sluit de vergadering om 23.11 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 

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

 

Acties Wie: Actie omschrijving:   

1.  Audrey 
Tijdens de ALV vragen welke mensen een avond zouden willen bellen voor de 
vriendenloterij en wie namen/telefoonnummers aan wil leveren. 

 

2.  CAC Flash-mob actie idee uitwerken voor kerst.  

3.  Coby Briefjes en een doosje meenemen voor de stemming.  

4.  Coby Tijdens ALV inventariseren of men de secties wil behouden of (tijdelijk) afschaffen.  

5.  Coby Met Alfred kortsluiten wie de Learn2Sing uitlegt na afloop meezingavond.  

6.  Corrie Risercom herinneren dat alle risers en ook stoelen klaargezet moeten worden.  

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

8.  Emma Esmé vragen tijdens de ALV punt 11 (penningmeester) te notuleren.  

9.  Emma Kascontrole verslag vragen voor te bereiden  

10.  Ineke Julia vragen de buddy taken toe te voegen aan het ABC.  

11.  Ineke Julia mailen over streefbedrag optredens.  

12.  Ineke 
Notulen bestuursvergadering met MC brainstorm rondsturen onder leden. Mensen 
attenderen op de exit enquête, deze dus meesturen. 

 

13.  Ineke Audrey vragen mee te gaan naar de besturendag HH 24 oktober.  

14.  Joke 
Audrey voorbereiden dat zij gevraagd wordt op de ALV het focusgroep idee te 
presenteren. 

 

15.  Joke 

Joke L. laten weten dat wij alleen voorstellen voor wijzigingen strategie-beleidsplan 
ingediend door het bestuur en de commissies bespreken op ALV. Leden moeten 
deze goedkeuren en hebben ter plekke tijd eigen voorstellen te doen. Als antwoord 
geven op vragen plannen MC en die over PT dat deze t.z.t. door de MC/PT 
beantwoord worden. Veel punten uit haar 3e mail worden meegenomen in de 
volgende evaluatie met Alfred.  

 

16.  Joke Wervingstekst algemeen bestuurslid rondsturen aan de leden voor de ALV.  

17.  Joke Wouter vertellen dat gasten koffie/thee bij de meezingavond met bon betalen.  

 

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

1.  
Jan 2014 

De cursuskosten van een Learn2Singcursus worden bepaald door 
het bestuur 

2.  
Sept 2014 

kleding hoort binnen een maand aan nieuwe leden te worden 
uitgedeeld. 

3.  
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. 

4.  
Mei 2015 

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



 
 

 

 

 

 


