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JAARVERSLAGEN 1 augustus 2013 – 31 juli 2014

Voorzitter 
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. De verhuizing naar 'De Kei' is soepel 
verlopen, even wennen aan de veranderingen, maar het repeteren in de huidige 
nieuwe ruimte bevalt ons goed.

Ik wil graag de dirigent, de medebestuursleden en de leden bedanken voor de 
prettige en goede samenwerking. Alle commissies en koorleden hebben hun steentje
bijgedragen aan een actief jaar.
Rondom de zeer geslaagde  'Winter Party' in december hebben we meerdere 
kerstoptredens gehad en vervolgens hard gewerkt om onze 'Theatershow MEIzoen' 
goed in te studeren. De stimulans onderling was groot en 'MEIzoen' is mede 
daardoor een groot succes geworden.

Alfred heeft in juni de opleiding 'Dirigent Licht Vocaal' met overtuigend succes 
afgerond. Het was heel bijzonder om zijn 'examenkoor' te zijn.

Na de openbare repetitie in september hoop ik dat we samen met een behoorlijk 
aantal nieuwe leden ons gaan voorbereiden op de conventie in maart 2015. Deze 
voorbereidingen vragen veel repetitietijd, maar daarnaast willen we ook dit jaar een 
aantal kerstoptredens verzorgen waarvoor we moeten oefenen. En nog andere 
optredens....? 
Om podiumervaring te krijgen voor de nieuwe leden en om die podiumervaring en 
het repertoire bij te houden voor de andere leden is optreden voor publiek belangrijk.

We hebben het komende seizoen dus genoeg te doen....en doen dat met plezier!

Ik zie jullie graag 22 september op de ALV. 

Joke Puttenstein, voorzitter



Jaarverslag 2013-2014 Secretariaat
Bestuurssamenstelling
Voorzitter Joke Puttenstein
Penningmeester Gea Jonker
Secretaris Ineke van Riet Paap
Algemene leden Corrie Boshoven
                Emma Daniëls (vanaf 24 februari 2014)

Coby Datema
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd. 

De leden
Ten opzichte van vorig seizoen 2012-2013 is ons ledenaantal gestegen in seizoen 
2013-2014. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Christa Hoek Ketting, 
Cobie Niemantsverdriet en Sylvia de Veld. Als nieuwe leden kunnen we 
verwelkomen Carolien van Campen, Audrey van den Berg, Wafa van Deuren, Bea 
Veldkamp, Jeannet Gijsbertsen en Marike ter Mors. We starten dus in het nieuwe 
seizoen 2014-2015 met 36 koorleden. 

Ereleden
In maart 2014 is ons erelid Janny van Veldhuijsen overleden. Veel koorleden zijn 
naar haar uitvaart geweest en hebben daar ook voor haar en de nabestaanden 
gezongen.

Vrijwilligers
Thea Schreutelkamp blijft als vrijwilligster actief voor de CAC. 
Koos Jonker en Theo van Riet Paap blijven zorgen voor het vervoer van de risers.
Sietze Feenstra heeft op de MEIzoen video opnames gemaakt.
Marc Sol zorgde voor de foto's op de MEIzoen.
Haiko Breman nam het dia/voice-overplan van de MEIzoen op zich.
Esther Prevost was onze webmaster.
Onze hartelijke dank voor al deze vrijwilligers.

Rooster van aftreden
Voor dit jaar ziet het rooster van aftreden er als volgt uit (zie agendapunt 8)
Voorzitter: Joke Puttenstein, niet aftredend
Penningmeester: Gea Jonker, aftredend
Secretaris: Ineke van Riet Paap, niet aftredend
Algemene leden: Corrie Boshoven, Emma Daniëls, Coby Datema, 

niet aftredend

Plannen 2014-2015
Zie het Strategie/beleidsplan
Ineke van Riet Paap, secretaris 



Penningmeester
Zie bijlage 3

Jaarverslag 2013-2014 Muziekcommissie
Het koorjaar 2013-2014 is erg afwisselend geweest en zeker ook intensief omdat er 
veel nieuwe nummers zijn aangeleerd. Nieuwe kerstsongs waarmee diverse 
optredens zijn gedaan en vele nieuwe nummers voor het concert “MEIzoen”.

Leden van de Muziekcommissie 
De muziekcommissie bestond uit: Alfred de Jonge, Yvonne Sol, Ellen van Manen en 
Cobie Niemantsverdriet. Cobie Niemantsverdriet heeft in februari 2014 haar 
lidmaatschap opgezegd.

Section Leaders
De section leaders zijn: Tenors: Yvonne Sol, Leads: Esmé Lens, Baritones: Tinie 
Gootzen en de Basses: Tinie Gootzen en Alfred de Jonge. 
Assistent dirigent is Tinie Gootzen.

Ledenbestand
We startten in september 2013 met 33 leden. Gedurende het jaar hebben we van 
drie leden helaas afscheid moeten nemen. Gelukkig mochten we ook 6 nieuwe leden
begroeten, zodat we het koorjaar afsluiten met een ledenbestand van 36 leden.

Vergaderingen
De muziekcommissie is meerdere keren bij elkaar geweest voor overleg, daarbij is er
veel via de mail en na afloop van de koorrepetities besproken. De muziekcommissie 
is een avond bij elkaar geweest voor het uitzoeken van de conventienummers voor 
2015.

Openbare Repetitie 
Op 9 september 2013 is er een openbare repetitie geweest. Er waren serieuze 
belangstellenden.
Nieuwe aanmeldingen: 6 dames gingen het auditietraject in waarvan er 2 
overbleven; Audrey van den Berg en Carolien van Campen.

Learn2Sing cursus 2014 
Op 13 januari is er een meezingavond georganiseerd waarna aansluitend de 
Learn2Sing cursus begon, die startte met de coaching van Juliette Dumoré. Deze 
coaching werd door een ieder goed gewaardeerd. Voor de cursus melden zich 12 
personen en na 5 weken werd die afgesloten met een Learn2Sing concert op 17 
februari.
Daarna volgde het auditietraject: Bea Veldkamp, Jeannet Gijsbertsen, Marike ter 
Mors en Wafa van Deuren hebben dit met een goed resultaat afgesloten. 



Coachings
Bij de start van de Learn2Sing hebben wij een zangcoaching gehad van Juliette 
Dumoré. Deze coaching is met veel enthousiasme ontvangen, het was zeer de 
moeite waard.
Op 8 maart heeft Rob van de Meule een coaching verzorgd van een hele dag, dit 
staat gelijk aan 2 gratis coachings van Holland Harmony. We hebben er nog een 
tegoed en deze wordt voor de aankomende conventie ingezet.

Optredens
Optreden Dennenheuvel in Ede op 13 november 2013
Optreden Intratuin Duiven 21 november 2013
Winter Party VVVG 08 december 2013
Dickensfestival Bennekom 13 december 2013
Koren op weg naar Kerst festival 14 december 2013 middag
Optreden Kerst Schaarsbergen 14 december 2013 avond
Optreden Kerst Arnhem 15 december 2013
Optreden Kerst Paleis het Loo 21 december 2013 
MEIzoen concert 21 mei 2014 
Examenkoor voor Alfred (DLV) 21 juni 2014

Repertoire
Nieuwe Kerstsongs:Mary did you know

Once in Royal David City

Nieuwe songs: Birds (Anouk) 
Toen ik je zag (Anthonie Kamerling) 
One fine day (the Chiffons)
Une belle histoire (Michel Fugain)
There are worse things I can do (uit Grease)

Nieuw arrangement: Where everybody knows your name (in twee versies).

We zijn op zoek naar een enthousiast persoon die onze commissie wil komen 
versterken. Voor meer informatie kun je terecht bij de commissieleden.
Alfred de Jonge, Ellen van Manen en Yvonne Sol

Jaarverslag 2013-2014 van de Presentationcommissie
• Na een heel rustige periode na de conventie, zijn we op uitnodiging van Alfred

op 30 oktober 2013 naar het feedback-concert geweest van a-Sounding. Dit 
ter voorbereiding op hun deelname aan het BALK TOPFestival. We hebben 
hen wat tops en tips gegeven over de presentation van hun optreden. 

• Op 20 november hebben we een bijzonder efficiënte bijeenkomst gehad. Op 1
ochtend hebben we, in de aanloop naar het MEIzoen concert, de presentation
van ‘Birds’, ‘Where everybody knows your name’ en ‘There are worse things I 



could do’ bedacht. 
• Als presentation-oefening voor de meezingavond, hebben we korte 

coverletters geschreven voor de Tag van ‘One fine day’. Helaas kwam de 
oefening niet zo goed uit de verf. Een leermomentje voor de commissie.

• Op 14 januari zijn we met de commissie (op eigen kosten) uit eten gegaan om
te vieren dat we 1,5 jaar geleden 12,5 jaar samen in de commissie zaten.  Dat
was zó gezellig dat we hebben afgesproken om over een jaar ons 15-jarig 
jubileum ook ergens samen te gaan vieren.

• Op 15 januari zijn we bij elkaar geweest om choreo te bedenken voor ‘One 
fine day’ als lesmateriaal voor de laatste avond van de L2S.

• 25 en 26 januari was het educatieweekend van Holland Harmony. We zijn er 
met z’n vieren naar toe geweest. We hebben daar inspirerende, maar ook 
chaotische workshops gevolgd van topchoreograaf Jan Alexandersson. Jan 
heeft voor Rönninge Show Chorus de presentation gemaakt voor al hun 
nummers waarmee zij in de laatste SAI conventie de allerhoogste score ooit 
hebben behaald. Door zijn workshop hebben we weer veel nieuwe ideeën 
voor de toekomst. 

• Op 30 januari hebben we het staging/vlekkenplan voor de eerste helft van het 
MEIzoen concert bedacht. Op 12 februari  hebben we hiervan een gedeelte 
geëvalueerd nadat we een en ander tijdens de L2S in het koor hebben 
uitgeprobeerd en zijn we verder gegaan met het deel na de pauze. Op 26 
februari zijn we weer iets verder gegaan en op 13 maart hebben we het 
geheel afgerond.
We zijn heel blij met het eindresultaat. Het zag er allemaal erg mooi uit. Het 
was  voor het publiek een lust om naar te kijken.

Tineke Feenstra, Esmé Lens, Joke Puttenstein en Yvonne Sol

Jaarverslag 2013-2014  CAC 
Wat hebben we gedaan
Contact onderhouden met contactpersonen optredens en de optreedlocaties waar 
nodig bezocht (o.a. Paleis het Loo).
Lief en leed en verjaardagskaarten verstuurd. 
Lijsten voor intekenen optredens verzorgd.
Informatiebrieven verzorgd voorafgaand aan optredens en evenementen.
CAC heeft de lopende contacten met instanties en contactpersonen onderhouden en
actie ondernomen om te kijken of daar optredens verzorgd kunnen worden.
 
Optredens koor
Contacten met onderstaande locaties opgenomen, afspraken gemaakt, na 
goedkeuring voor optreden gekeken of:

• de dirigent aanwezig is
• de muziekcommissie geïnformeerd en gevraagd om hun bijdrage
• het optreden doorgang kon vinden
• er genoeg deelnemende koorleden zijn



• vervolgens de informatiebrief voor de koorleden opgesteld en verzonden.

Korenfestival Heideweek, tbv Toon Hermanshuis, 24 augustus 2013
Dennenheuvel Ede, 13 november 2013, betaald optreden
Intratuin Duiven, 21 november 2013, betaald optreden
Winterparty, 8 december 2013
Dickens Fair Bennekom, 13 december 2013, betaald optreden
Koren op weg naar Kerst, EFZO Ede, 14 december 2013
Kerstmarkt Schaarsbergen, 14 december 2013, betaald optreden
Kerstmarkt Rijnhal Arnhem, 15 december 2013, betaald optreden
Paleis het Loo Apeldoorn, 21 december 2013, betaald optreden
Learn2Sing concertje, 17 februari 2014
Open dag Crematorium Yarden Ede, 6 april 2014, betaald optreden
MEIzoen, 21 mei 2014
Examen Alfred, 21 juni 2014

Evenementen
CAC bereidt evenementen mee voor en zorgt er mede voor dat het allemaal soepel 
verloopt o.a. door het bundelen van informatie in een informatiebrief voor alle 
koorleden.
Wij hebben reeds de voorbereidingen bij Hugo de Vries Parkhotel voor het 
oefenweekend in januari 2015 in gang gezet.

Attenties
CAC zorgt er voor dat er een kleine attentie aanwezig is voor mensen die het koor 
komen coachen of anderszins iets voor het koor doen. We hebben er voor gekozen 
om wijn met een eigen etiket van Valley Voices te geven, daarnaast wordt er voor 
een attentie (irischeque, wijn of bloemen) gezorgd om bij speciale gelegenheden aan
te bieden.
Dit seizoen waren dat de coaches Juliette Dumoré en Rob van der Meule.
Daarnaast is er gezorgd voor een bloemetje voor het huwelijk van Emma Daniëls en 
een bloemetje en attentie voor Alfred de Jonge voor het behalen van zijn diploma 
voor de dirigeercursus bij BALK.

Verjaardagskaarten
De kaarten zijn voor iedereen hetzelfde. Soms worden ze gemaakt door de 
commissieleden en soms worden ze gekocht.
Dit jaar zijn ze door Thea Schreutelkamp aan de koorleden geschonken als 
afscheidscadeau bij haar vertrek van het koor.
Het is de gewoonte om de verjaardagskaarten bij ontvangst niet aan de andere 
koorleden te laten zien, zodat het voor iedereen een verrassing blijft welke kaart het 
is.
Gea Jonker, Ineke van Riet Paap, Thea Schreutelkamp



Jaarverslag 2013–2014 Kledingcommissie
Het afgelopen jaar hebben Christa Hoek Ketting en Sylvia de Veld afscheid genomen
van het koor en dus ook van de kledingcommissie.
Ondanks dat ook Thea Schreutelkamp het koor heeft verlaten, is ze gelukkig wel 
ondersteunend gebleven voor de kledingcommissie en zijn we gedrieën verder 
gegaan met het aannemen van kleding van leden die het koor hebben verlaten en 
het uitdelen aan nieuwkomers.
Er zijn lijstjes gemaakt voor optredens en lijsten met wat een ieder aan kleding in 
bezit heeft + de maat hiervan.
Bij Erica op zolder is de opslag van de kleding gereorganiseerd.

Jaarverslag 2013-2014 Risercommissie 
Naar aanleiding van een steeds aangepaste inventarisatielijst, waarin ieder koorlid 
kan aangeven of ze risers kunnen opzetten/afbreken, vroeg/laat of alleen de tafels 
en stoelen kunnen wegzetten/terugzetten wordt er minimaal 2x per seizoen een 
nieuwe planning  van de riserdienst gemaakt. Deze wordt vermeld op de website en 
in de kast gehangen.
In de kast hangt ook een potlood zodat mensen die hun dienst ruilen dit op de lijst 
aan kunnen geven.

Doris houdt de vroege dienst in de gaten en Rina de late dienst en spreekt mensen 
erop aan als ze hun dienst niet nakomen. Dit is gelukkig zelden nodig. Onze dank 
hiervoor.

De richtlijnen ivm met het inrichten en opruimen van de zaal hangen nog steeds in 
de kast. Tevens staan deze documenten vermeld op de website.

In september 2013 is de tekst van de risercommissie aangepast in het smoelenboek 
op de website.
In september 2013 hebben onze “riserboys“ alle contactgegevens ontvangen per 
mail ivm de Kei.

Dit jaar waren meerdere malen risers nodig:
26 augustus: verhuizing risers van SOMA naar de Kei
13 november: optreden Dennenheuvel
8 maart: coaching Rob van der Meule, SOMA, Ede
10 mei: oefenzaterdag in SOMA, Ede
21 mei: MEIzoen in Cultura, Ede

Onze vrijwilligers, Koos en Theo, hebben dit keurig verzorgd! Onze dank hiervoor! 
Rina Deijns en Doris Fikenscher



Jaarverslag 2013-2014 PR commissie 
De PR commissie bestaat uit Ineke en Julia (trekkers), aangevuld met Anne-Marie 
(meedenken en aanleveren teksten). Rond MEIzoen met welkome versterking door 
Audrey van den Berg (ontwerp poster en flyer).

Hieronder de uitgangspunten van het jaarplan en daaronder het verslag van de 
activiteiten.
De plannen voor de PR activiteiten voor 2013 – 2014 waren:

• Het komende seizoen hebben we geen conventie en zullen we bijdragen aan 
het realiseren van de uitgangspunten uit het beleidsplan: minimaal 4 betaalde 
optredens werven.

• Daarnaast ondersteunen we bestuur en andere commissies met publiciteit bij 
de uitvoering van de activiteitenkalender 2013-2014. Belangrijke 
aandachtspunten zijn hierin de kerstoptredens, de meezingavond, Learn2Sing
en natuurlijk de show in Cultura.

• Specifiek voor de PR-commissie is dat we dit jaar de website willen 
vernieuwen. De ideeën daarvoor zijn met het bestuur besproken en vinden 
instemming.

Activiteiten 2013-2014
Vanuit de PR is dit jaar meer ingezet op het werven van optredens.
Algemene optredens:

• 24-08-2013: Optreden in het kader van de Heideweek, tbv Toon Hermanshuis
• 13-11-2013: Dennenheuvel
• 06-04-2014: Open dag Yarden

Kerstoptredens
• 21-11-2013: Intratuin Duiven
• 13-12-2013: Dickens festival Bennekom
• 14-12-2013: EFZO Kerst in de Grote Kerk Ede
• 14-12-2013: Winterfair Schaarsbergen
• 15-12-2013: Kerstbeurs Rijnhal Arnhem
• 21-12-2013: Winterfair Paleis Het Loo, Apeldoorn

Eigen optredens
• 08-12-2013: Winter Party Valley Voices & Friends in De Kei
• 21-05-2014: MEIzoen in Cultura

Werving nieuwe leden
• 09-09-2013: Open repetitie
• 13-01-2014: Meezingavond
• Jan-feb 2014: Learn2Sing



Naamsbekendheid / werving sponsoren
• 11-02-2014: De Beursvloer
• 08-03-2014: Fotosessie bij Physical
• Algemeen:   Regelmatige update materialen

Het resultaat van de Beursvloer was: 1. gratis flyers MEIzoen, 2. workshop PR, 3. 
workshop video maken.

Rond alle optredens zijn aankondigingen op onze website gezet en achteraf korte 
impressies met foto geplaatst. Voor onze eigen optredens en werving nieuwe leden 
zijn flyers gemaakt. 
Op verzoek van sommige gastheren/opdrachtgevers (Dennenheuvel, Yarden) zijn 
aankondigingsposters gemaakt en foto’s toegestuurd.
Voor de activiteiten rond werving nieuwe leden zijn persberichten gemaakt, op 
digitale kranten gezet en naar redacties gestuurd.
Rond MEIzoen zijn alle activiteiten nog geïntensiveerd: persberichten, flyers (waarbij 
we helaas in de eindfase wat gehandicapt waren, omdat de drukker niet tijdig 
leverde), posters, radio interview, TV opname. Ineke W. heeft namens de PR in de 
voorbereiding van MEIzoen een actieve rol gehad.

Activiteiten waarover we ook via de website hebben bericht, zijn de coachings van 
Juliette Dumoré en Rob van der Meule. Verder is Valley Voices afgelopen jaar gaan 
deelnemen aan SponsorKliks en is dit aan de website toegevoegd.

Wat we niet hebben gerealiseerd, is de voorgenomen vernieuwing van de website. 
Dit is in overleg met het bestuur uitgesteld om reden van capaciteit. Wel hebben we 
ervoor gezorgd dat de website zo actueel mogelijk is, waarbij actuele informatie 
sneller werd geplaatst. Het aanpakken van de website/onderzoeken van de 
mogelijkheden staat voor de zomerperiode 2014 gepland. 
Julia v.d. Kooij, Anne-Marie Kranendonk en Ineke Westerbroek

Jaarverslag 2013-2014 Make-upcommissie
Het afgelopen koorjaar zijn er veel optredens geweest. Bij de meeste optredens 
konden de koorleden zichzelf opmaken met eigen make-up. Voor ons MEIzoen 
concert moest de theatermake-up gebruikt worden en de nieuwe aquakleur 
oogschaduw, dit kleurde heel goed bij de kleding voor die avond. Tijdens deze avond
werd de make-upcommissie bijgestaan door meerdere koorleden voor het 
aanbrengen van de make-up. 
Er is nieuwe oogschaduw aangeschaft, nieuwe lipsticks en aanvulling van 
multicolour poeder, mascara en verdere kleine aanvullingen gedaan. De make-
upkoffer staat nu bij Ellen.

Er zijn nieuwe commissie leden nodig om te assisteren bij optredens.
Jacqueline Kronenburg, Ellen van Manen en Yvonne Sol


