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Toekomstplannen 2014-2015 van de commissies 

Plannen 2014- 2015 Muziekcommissie
Het komende koorjaar zal voornamelijk in het teken staan van de conventie. De 
conventiesongs zijn uitgezocht en de muziek wordt na de vakantie uitgereikt.
Er wordt op 15 september een openbare repetitie georganiseerd.
Op 13 oktober 2014 zal Rob van der Meule een coaching verzorgen. Hij zal er ook op 31 
januari 2015 in het oefenweekend zijn. Er wordt nog nagedacht over een andere coaching 
voor dirigent en koor. Een coaching voor presentation willen we overlaten aan de 
Presentationcommissie.
Op 16 november zullen we deelnemen aan ‘Showtime’ van HH in Rosmalen.
Op 13 december doen we mee met ‘Koren op weg naar Kerst’ in Ede. Voor de Kerst wordt 
nog een nieuw nummer uitgezocht.
Op 31 januari en 1 februari 2015 zullen we ons oefenweekend hebben. Deze keer gaan 
we naar het Hugo de Vries Parkhotel in Lunteren en daarna nemen we natuurlijk deel aan 
de conventie. Deze vindt plaats van 27 tot en met 29 maart 2015 in Veldhoven.
Na de conventie worden er 2 of 3 nieuwe songs ingestudeerd. 
Daarnaast willen we graag  meedoen aan een Benefietconcert en deelnemen aan een 
korenfestival in het voorjaar.
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

Plannen 2014-2015 Presentationcommissie
Komend seizoen nemen we deel aan het Artistiek Overleg en bespreken daar wat het 
beste bij de conventie songs zal passen. Wordt het een ingewikkelde choreografie, een 
eenvoudige staging? In ieder geval niet 40 Living Statues! Het is altijd weer een uitdaging. 
Deze keer kunnen we de tips en ideeën, geleerd tijdens de workshops van Jan 
Alexandersson, meenemen in ons creatieve denkproces. Natuurlijk gaan we ook aan de 
slag met nieuw repertoire. 
Jullie horen en zien nog van ons.
Tineke Feenstra, Esmé Lens, Joke Puttenstein en Yvonne Sol

Plannen 2014-2015 CAC
Verjaardagskaarten en lief en leed kaarten op tijd verzenden.
Organisatie om, indien haalbaar, met koorleden voor 50-, 65-, 75- en 80-jarigen te zingen.
Optredens binnenhalen door bestaande contacten te benaderen en nieuwe contacten in 
samenwerking met de PR commissie aan te boren.
Medewerking verlenen aan het voorbereiden van de meezingavond/open repetitieavond.
Informatiebrieven maken bij een optreden voor de koorleden.
Locaties bezoeken, afspraken maken en vastleggen ter voorbereiding op een optreden 
van het koor.
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Attenties verzorgen voor allerlei gelegenheden.
Gea Jonker, Ineke van Riet Paap, Thea Schreutelkamp
Plannen 2014-2015 Kledingcommissie
Reisjasjes met het nieuwe logo.
Bij de oefenruimte een plek voor onze kledingopslag.
Nieuwe conventiekleding.
Toos Hof, Thea Schreutelkamp en Nonni Stevens

Plannen 2014-2015 Risercommissie
Op deze goede wijze doorgaan met het plannen en mee helpen uitvoeren van de 
riserdienst. 
Indien nodig onze vrijwilligers aansturen, wanneer er risers gewenst worden bij een 
optreden of andere  activiteiten.
Rina Deijns en Doris Fikenscher

Plannen 2014-2015 PRcommissie 
Het komende seizoen werken we weer toe naar de conventie in 2015. De PR-leden 
verzorgen de publiciteit over de voorbereidingen (voorbereidingsweekend en try-out) en 
natuurlijk over de deelname en het resultaat van Valley Voices.

Daarnaast ondersteunen we bestuur en andere commissies met publiciteit bij de uitvoering
van de activiteitenkalender 2014-2015. Hieronder het werven van 2 betaalde optredens en
de publiciteit daaromtrent, plus een openbare repetitie in september 2014 ten behoeve van
naamsbekendheid en ledenwerving.

Specifiek voor de PRcommissie is dat we tijdens de zomerperiode 2014 de website willen 
vernieuwen. De ideeën daarvoor zijn met het bestuur besproken en vinden instemming. 
Ook heeft afstemming met de huidige webbeheerder plaatsgevonden en is besproken dat 
deze samenwerking zal eindigen.

De PR-commissie zoekt op ad-hoc basis uitbreiding van capaciteit.
Julia v.d. Kooij, Anne-Marie Kranendonk en Ineke Westerbroek

Plannen 2014-2015   Make-upcommissie  
Doorgaan zo en op weg naar een Conventie jaar. Aanpassen van de make-up zo nodig 
aan de kledingkeuze. De make-upcommissie ondersteunt waar nodig bij het opmaken van 
koorleden.

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