
Concept Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 september 2015

Locatie: “de Kei"  Peppelensteeg 12, 6715 CV Ede
Tijd : 19.30 uur koffie, 19.45 uur start

Aanwezig: 
Audrey van den Berg, Corrie Boshoven, Emma Daniëls, Coby Datema, Tineke Feenstra, 
Doris Fikenscher, Liesbeth de Goede, Toos Hof, Gea Jonker, Julia van der Kooij, Esmé Lens, 
Joke Ludikhuize, Ellen van Manen, Nancy Manuputty, Gerdie Ponsen, Joke Puttenstein, 
Ineke van Riet Paap, Hennie Ruijsch, Yvonne Sol, Nonni Stevens, Thea Takken, 
Margret Timmermans (tot kwart over 10).
Afwezig: 
Ineke Debets, Tinie Gootzen, Marijke Harmsen (erelid), Hanna Jonasse (erelid), 
Alfred de Jonge (dirigent), Ineke Westerbroek, Klaske Feenstra, Anne-Marie Kranendonk,
Jacqueline Kronenburg, Gerda Warris.

1. Opening 
Joke opent de vergadering om 19.45 uur.

2. Vaststellen agenda: 
Toegevoegd punt 9: Wat willen we? Overige nummers schuiven op. We willen hier voldoende tijd 
hebben om te discussiëren, dus proberen we voor de pauze flink op te schieten. 

3. Mededelingen
 Streeftijd sluiting 23.00 uur.
 Volgens de statuten is de dirigent ook uitgenodigd. Alfred is afwezig omdat hij ons de 

gelegenheid wil geven om vrijuit te kunnen praten.
 Ingediende vragen zijn in enkele gevallen al beantwoord via mail (die zijn terug te lezen in 

de notulen van de bestuursvergadering van augustus), de rest komt aan de orde bij het 
betreffende agendapunt. 

4. Concept Notulen ALV d.d. 22 september 2014  
Liesbeth vraagt zich af of haar advies van vorig jaar om 2 oude songs te repeteren aan het einde 
van de repetitie ter harte is genomen. Yvonne heeft dit meegenomen naar de MC en sinds mei 
proberen we de repetitie om 10 uur te stoppen, zodat na de mededelingen nog tijd is om oude 
songs te repeteren. 
Joke P en Joke L helderen op dat alle koorleden uitgenodigd zijn vanavond commentaar te geven 
op het strategie-beleidsplan. 
Helaas is het niet gelukt een kleed op de grond te regelen, omdat het kleed er niet meer is. 
Hierdoor is het moeilijk elkaar te verstaan. Ieder doet zijn best dat er slechts 1 persoon tegelijk 
praat.1
Actiepunten uit de notulen worden één voor één doorgenomen. Deze zijn allemaal uitgevoerd. 

5. Jaarverslagen voorzitter, secretariaat en commissies 2014-2015 
Greet heeft het regelen van de traktaties aan Ineke Debets overgedragen. Met dank aan Greet 
voor haar werk en succes voor Ineke.
De toekomstplannen worden bij punt 10 behandeld. Dán kunnen ook  eventueel  nieuwe 
commissieleden gevraagd worden.
Secretariaat
Esmé mist dat Nettie Alkema en Esther van Harskamp als nieuw- en in hetzelfde jaar als 
vertrekkend lid worden genoemd.
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Muziekcommissie
Optreden bij DEKRA in Arnhem is vergeten bij zowel de CAC als de muziekcommissie. 
Presentationcommissie
Geen commentaar
CAC
Geen commentaar
Kledingcommissie
Audrey wil een van de leerpunten van het afgelopen jaar aanstippen. Er blijkt nogal wat verschil in 
opvatting te zijn over hoe geschikt “eigen kleding” is voor een optreden. Gevraagd wordt aan de 
leden om ruim van tevoren (minstens een week) voor een optreden te vragen of je kleding 
geschikt is voor een optreden. 
PR
Geen commentaar
Risercommissie
Geen commentaar
Make-up commissie
Geen commentaar

6. Jaarverslag penningmeester 2014-2015 
Dit jaar was er een tekort van 9000 euro begroot, in werkelijkheid is het een tekort van 7000 euro 
geworden. Het totale budget van het koor loopt hierdoor terug van 25 duizend naar 17 duizend. Dit
is ruim voldoende, maar zorgwekkend voor toekomst.

7. Verslag kascontrôlecommissie en benoeming nieuwe kascontrôlecommissie  
Joke P. geeft het woord aan de kascommissie (Margret en Gerdie).
De kascommissie adviseert de ALV decharge te verlenen aan het hele bestuur. Volgend jaar wordt
de commissie gevormd door Gerdie en Ellen. De nieuwe reserve kandidaat voor de kas 
controlecommissie wordt Thea Takken.

8. Bestuurszaken    
c. Strategie-Beleidsplan 2015-2017

Ineke vRP loopt de voorgestelde veranderingen door in het strategie-beleidsplan. De voorgestelde
veranderingen zijn tot stand gekomen na het benaderen van de commissies. Leden moeten deze 
goedkeuren en hebben ter plekke tijd om eigen voorstellen te doen. De hier niet genoemde 
voorstellen zijn goedgekeurd zonder discussie. 
Esmé merkt op dat Valley Voices (VV) momenteel niet bestaat uit 30-50 vrouwen. Joke L wil graag
dat er wordt nagedacht over het minimaal aantal leden voor VV. Audrey merkt op dat het strategie-
beleidsplan ervoor bedoeld is strategie te maken, dus juist als iets niet klopt geeft dat aanleiding 
eraan te gaan werken.
Het streven naar een leeftijd van 55 jaar wordt aangepast naar verjonging. 
Liesbeth merkt op dat ritme alleen wordt genoemd bij de muzikale doelen. 
Tineke F wil niet gebeld worden door koorleden die afmelden. De manier waarop (bellen/sms etc) 
gevraagd wordt je af te melden wordt geschrapt uit het strategie-beleidsplan. 
Er laait discussie op hoe verplicht het zou moeten zijn iets voor de vereniging te doen bij 
lidmaatschap. Sommigen vinden dit vanzelfsprekend, nu staat er dat dit wordt verwacht. Dat blijft 
ook zo.
Margret vraagt waarom we af zijn gestapt van het idee om geen kerstoptredens te doen in een 
conventiejaar. Gea merkt op dat Alfred heeft gemerkt dat hier niet veel repetitietijd aan verloren 
gaat. Daarnaast verdienen we er goed aan, doen we ervaring op, en zorgt het voor 
“klantenbinding”.

a. Rooster van aftreden van bestuursleden (zie jaarverslag secretariaat), kandidaatstelling 
van nieuwe bestuursleden.

Voorzitter Joke Puttenstein en algemeen bestuurslid Coby Datema zijn aftredend. De rest van het 
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bestuur blijft. 
Joke heeft een toespraak voorbereid voor Coby. Coby wordt onder andere bedankt voor haar 
bijdrage aan het bestuur en het zoeken naar een nieuwe oefenlocatie. Coby blijft onderdeel van de
MC. Bedankt!
Coby heeft een toespraak voorbereid voor Joke. Joke wordt bedankt voor het opnemen van de 
voorzittersrol toen niemand die wilde, haar goede voorbereiding en betrokkenheid bij het koor en 
voor de leden. Bedankt!

Joke doet een oproep voor een nieuw algemeen bestuurslid. Niemand meldt zich aan of twijfelt om
het te gaan doen. 
Audrey stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter. Ze vindt de warmte van het koor geweldig en 
vertelt over haar ervaringen van het afgelopen jaar, waaronder de teleurstelling na de conventie. 
Audrey wil eraan bijdragen dat het net zo’n leuke vereniging blijft als het nu is. 
Coby deelt de stembriefjes uit. Er wordt gestemd en Doris en Margret tellen de stemmen in de 
pauze. De kledingcommissie vraagt of iedereen die nog geen blouse heeft, die wil komen passen 
in de pauze. 
Wouter wordt binnengeroepen en wordt bedankt voor zijn goede zorgen voor het koor en 
bereidheid om te helpen. 

P A U Z E       20.50 uur  - 21.10 uur 
         

b. Benoeming van nieuwe bestuursleden  
Er zijn 22 stemmen, waarvan 22 keer JA gestemd. Audrey is dus benoemd tot nieuw bestuurslid.
Daarnaast stelt Doris zich kandidaat algemeen bestuurslid tot het einde van het jaar om te kijken 
hoe dat bevalt. Ze wordt unaniem door handopsteking gekozen.

9. Wat willen we?
Joke geeft eerst een overzicht van de punten. Daarna kan daarover gediscussieerd worden, we 
willen hier ongeveer een half uur voor uittrekken. 

Repertoire keuze:
- Hoeveelheid Barbershop (BBS) songs
- ritmische songs
- moeilijkheidsgraad songs
- wat zijn leuke liedjes?

Inzet leden:
- wel/geen huiswerk
- niveau koor en score conventie
- snelheid repetitie
- wel/geen sectionals

Joke L meldt dat in het beleidsplan staat dat een groot gedeelte van onze songs BBS is. In realiteit
zingen we de laatste tijd weinig BBS. De MC vertelt dat de keuze voor nieuw repertoire voor een 
groot gedeelte is gebaseerd op een inventarisatie uit het koor. Daarnaast kwamen er een aantal 
songs van de MC zelf (inclusief Alfred). Er zijn ook al een aantal andere songs aangeschaft. 
Regelmatig komt op tafel dat we moderne songs willen zingen. Wellicht kan dit ook in BBS 
arrangement. Volgens Liesbeth kun je beter een pop imago hebben om nieuwe leden aan te 
trekken. Daaruit komt de vraag of we wel bij Holland Harmonie (HH) willen blijven. The New 
Harvest Singers bijvoorbeeld zingen juist heel veel BBS en zijn niet oud. Blijkbaar hoeft dit dus niet
samen te gaan. Lukt het ons daarnaast om niet-BBS nummers goed te zingen? Om publiek te 
trekken kun je beter iets ouds/makkelijks goed zingen dan iets moeilijks/eigentijds slecht zingen. 
De laatste tijd duurt het heel lang voordat het koor een nieuw lied kent. Als je thuis goed oefent, 
verveel je je op de repetities. Is de huidige repertoire keuze niet te moeilijk voor het koor? We 
moeten zo hard oefenen dat het plezier bij sommigen weg is. 
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Concreet: makkelijke nummers om tussendoor te kunnen zingen.
Huiswerk wordt slecht gedaan. De motivatie onder de leden is weg. Er wordt (te) veel gevraagd 
van de leden. Sommige leden begrijpen niet wat Alfred zegt. Aan de conventie wordt te veel tijd 
besteed. Songs als Don’t stop me now waren leuk en goed om buiten te zingen. Dit lukt niet met 
een BBS ballad. Er wordt opgemerkt dat bij vlotte popnummers juist de bassen een dum dum 
ritmisch deuntje hebben. Doris mist een sectional leader bij de bassen die ook goed meezingt 
tijdens de repetitie. Zijn we nu niet met zo veel verschillende stijlen bezig dat we beide niet meer 
goed kunnen? Er zijn zowel leden die zeggen dat ze zouden stoppen als er geen BBS meer wordt 
gezongen als leden die twijfelen of ze nog wel BBS willen zingen. 
Henny vindt dat we meer moeten richten op huidige leden behouden dan het aantrekken van 
nieuwe leden. Iedereen deelt de zorg voor het huidige lage ledenaantal van het koor. 
Op de repetities kan misschien beter moeilijk en makkelijk afgewisseld worden. We komen hier 
allemaal voor onze ontspanning na een dag hard werken. Doordat iedereen zo hard moet 
werken/oefenen luister je vooral naar jezelf, niet meer naar de rest. 
Concreet: meer afwisseling tijdens de repetities met makkelijk/moeilijke, vrolijk/ballad liederen.
Gerdie denkt dat de conventiesongs te moeilijk waren voor ons koor. Leggen we de lat te hoog 
voor ons koor? Zij denkt dat een makkelijker lied beter te kneden is. Voor de meesten is de plaats 
die we behalen op de conventie niet zo belangrijk, vooral het plezier. De score op de conventie is 
wel belangrijk. Het lijkt erop dat iedereen wel huiswerk wil. 
Sectionals belasten (nieuwe) leden misschien te veel. Wat gerepeteerd is op een sectional wordt 
vaak niet meegenomen naar een repetitie. Zijn de sectionals wel doeltreffend? Waar zijn de 
sectionals voor? Om noten te studeren, of om samenklank te oefenen. Willen we een periode 
zonder sectionals proberen? Veel leden vinden de sectionals veel meerwaarde hebben, ook voor 
nieuwe leden. 
Concreet: om 7 uur te oefenen met nieuwe leden. 
Wie er mee oefent kan per week verschillen. Het is ook goed voor bestaande leden om hier songs
weer eens te zingen. Section leaders hoeven niet veel te weten als ze hiermee beginnen. Roeien 
met de riemen die we hebben. In een repetitie zouden we ook in sections/delen uiteen kunnen 
gaan. 
Concreet: Alfred vragen sommige repetities op te splitsen in secties/delen. 
Margret vertelt dat op repetities bij andere koren soms ook alles met elkaar mee wordt gezongen. 
Is dit iets om uit te proberen? Zo kan iedereen veel meer zingen en is er steun van veel stemmen. 
Concreet: Advies Alfred afwisselen met manieren waarop geoefend wordt.
Nonnie wil graag dat het huiswerk op de mail wordt gezet. 
Concreet: Ineke vRP mailt het huiswerk rond na de repetities. 
Audrey vraagt zich af of er voor een nieuwe song een instudeerschema/plan bestaat, zodat we als
we eraan beginnen een beeld hebben van hoe we het gaan aanpakken.
We inventariseren met behulp van handopsteking enkele stellingen. Deze worden door het 
bestuur meegenomen komend jaar:
Bijna unaniem BBS blijven zingen
De helft vindt de moeilijkheid/tijd te veel aan de ritmische nummers
Unaniem wel huiswerk
De helft wil wel meer huiswerk
Vrijwel allemaal zijn voor het houden van sectionals

10. Toekomstplannen van de commissies (bijlage 5) 
MC
Audrey vraagt wat een concert in kleine setting inhoud? Daarmee wordt een eenvoudige locatie 
(bv de Kei) bedoeld.
Joke L wil graag dat het kwartet zingen doelgerichter plaatsvindt. 
Esmé vraagt of we volgend jaar mee gaan doen met Roots in the Woods, Ede uit de Kunst oid. Dit
is niet opgenomen in de plannen, omdat hier nog niets over bekend is. Gea meldt dat de EFZO 
niet happy is met Roots in the Woods, misschien gaat er dit jaar iets anders gebeuren voor de 
koren. Wel doen we mee aan 'Koren op weg naar Kerst' wat ook door de EFZO wordt 
georganiseerd.

4



Joke L vraagt zich af hoe de keuze voor vervallen repertoire tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld 
Don’t stop me now. De laatste keer ging dit niet goed. Alle nummers hebben onderhoud nodig. 
Veel dingen zingen we niet zomaar weg en we komen er niet voldoende aan toe. Veel koorleden 
vinden het jammer dat veel van de vlotte nummers op de vervallen lijst zijn komen te staan.
Performance Team (PT)
Dit wordt de nieuwe naam van de commissie, in stijl met HH. Joke L vraagt om concrete vertaling 
van het juryrapport van HH in de plannen van het PT. Dit wordt meegenomen. Liesbeth oppert om 
eens voor een grote spiegel te oefenen. Dit hebben we wel eens gedaan, dit vonden we vreselijk. 
De nieuwe(re) leden willen het wel eens proberen. Daarnaast zijn filmpjes een goede manier. De 
vraag is wat we ermee gaan doen? Dat geldt zowel bij performance als bij zingen. Esmé meldt dat
het hele PT in oktober naar het HH education weekend gaat.
Yvonne doet een oproep voor vers bloed voor de PT. Niemand reageert.
PR
Er zijn ongeveer 35 organisaties aangeschreven. Julia doet zakelijke contacten, Thea S met 
verzorgingshuizen. De vraagprijs van 350 euro is voor veel organisaties niet haalbaar. Daarnaast 
zorgen ze voor naamsbekendheid op papier en de radio. Zaterdag pop-up voor de preview van het
theaterseizoen van Cultura in het centrum van Ede wordt leuk! Julia kondigt vast aan dat ze eind 
van dit koorjaar stopt, omdat ze dan de respectabele leeftijd van 70 jaar bereikt. Ze zoekt in ieder 
geval tegen die tijd versterking voor de PR commissie. We zetten nog steeds in op 1 onbetaald 
optreden per jaar.
CAC
De Hartstichting heeft gevraagd of wij een benefiet optreden willen doen bij hun sponsoravond in 
het voorjaar. Het bestuur heeft hier ja op geantwoord. De CAC heeft geen nieuwe naam gekregen.
Kleding
Jeannet Gijsbertsen heeft afgehaakt, hiervoor in de plaats komt Ineke D. De kledingcommissie wil 
in het vervolg de conventiekleding aanschaffen in een niet-conventiejaar, dit jaar dus. Vandaar dat 
de begroting zo hoog is. Willen we wel zo veel geld uitgeven aan conventiekleding? We hebben 
het nu pas 1 keer gedragen. Meerdere leden geven aan de kleding langer aan te willen doen. 
Nonni geeft aan dat de huidige broek buiten niet goed te dragen is. Daarnaast is nu een nieuw 
vest begroot, ter vervanging van het fleecevest of voor binnen. 
Risers
Corrie gaat Doris helpen om de late dienst in de gaten te houden. Er is nu een hele kleine groep 
die wil helpen. Vanaf januari gaan er 3 mensen per moment ingeroosterd worden.
Make-up
Ellen zoekt iemand om mee te overleggen, die bij de commissie wil. Voor normale optredens blijft 
het zo dat koorleden zichzelf thuis mooi opmaken. De kleding- en make-upcommissie gaan in de 
toekomst meer samenwerken. 

11. Begroting koorjaar 2015-2016
De bedragen van de begroting zijn door de commissies zelf ingediend en als zodanig 
overgenomen in de begroting. 
Het begrotingstekort is 4000,00 euro. Dit is niet gebruikelijk voor een niet conventiejaar. Dit komt 
o.a. door een teruglopend aantal koorleden. Ook zijn we meer kwijt voor de uitgaven voor de 
dirigent Alfred en voor de zaalhuur. Emma vraagt de koorleden om suggesties om geld in kas te 
krijgen. 
Het bestuur stelt voor om de cadeaubonnen voor aftredende commissieleden af te schaffen. 
Julia stelt namens de PR voor om de vraagprijs van optredens aan te passen. Ze wil een lager 
bedrag vragen zodat we meer optredens kunnen binnenhalen. Men vindt ons vaak te duur. De 
kosten van de dirigent zijn wel altijd 150 euro. Als reactie wordt gezegd dat de grootte van het koor
niet maakt dat je minder kan vragen, wel waar je optreedt. Ook kan je meerdere optredens bij een 
organisatie met meerdere vestigingen aanbieden waarbij je de totaalprijs kan verlagen. Julia denkt
dat de zangkwaliteit wel belangrijk is. Vaker optreden is wel fijn maar als het te vaak is dan haken 
mensen ook weer af. Zoals bijv. bij de kerstoptredens.  Men heeft liever meerdere kerstoptredens 
op 1 dag dan over meerdere dagen achter elkaar. 
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Actie: De penningmeester + PR + CAC gaan de optreedbedragen afspreken. 

Voorstellen geldinzameling:
We staan voor de keuze of we elk jaar een actie willen doen, of de contributie verhogen? 
De talentenveiling; de vorige keer leverde dit 900 euro op.
Idee: Dozen wijn verkopen. Als ieder lid een aantal dozen met 6 flessen wijn inkoopt en probeert te
verkopen dan levert dat veel geld op. 
Anjeractie: kunnen er meer mensen collecteren? Er wordt gevraagd of de indeling van de wijken 
veranderd kunnen worden zodat anderen ook in hun eigen wijk kunnen lopen. De indeling ligt vast,
dus dat kan niet.
De Vriendenloterij levert 700 euro op op jaarbasis. We kunnen ook een avond voor hun gaan 
bellen om meer deelnemers hiervoor te werven. Dan komen zij naar ons toe en wij leveren zelf 
een lijst met telefoonnummers van vrienden en familie die gebeld kunnen worden. Een deel van 
de opbrengst is voor ons bestemd dus dit levert veel op. 
Krasboekjes verkopen door de leden. 
Appels/peren plukken.
Contributie verhogen. 

We peilen door middel van handopsteken wie voor welk voorstel is.
Wijn; 12 pers.
Anjeractie; 1 pers.
Belactie; 6 pers.
Appels/peren plukken; 13 pers.
Contributie verhogen; 16 pers.
Wanneer men moet kiezen tussen het verhogen van de contributie of het doen van meer acties;
Contributie verhogen; 6 pers.
Acties; 10 pers. 
Conclusie; de contributie wordt niet verhoogd. Er worden acties georganiseerd. Audrey bereidt een
wijnactie voor. 

De kleding kost in de begroting veel geld. Moet er wel nieuwe kleding komen of is de oude kleding
nog goed genoeg? Moet nieuwe kleding wel of niet in een conventiejaar worden gekocht? Voor de
kledingcommissie is het handiger om conventiekleding in een niet conventiejaar te kopen omdat 
ze dan vroeger kunnen beginnen met zoeken en meer keus hebben. Alleen is dan nog niet 
bekend wat de liedjes voor de conventie zijn en of de kleding past bij wat in het Artistiek Overleg 
wordt bedacht hierover. Dit jaar wordt alleen de basiskleding aangepakt. Er wordt gedacht aan het
aanschaffen van een nieuwe basisbroek. De rest van de conventiekleding wordt bedacht in het 
conventiejaar, maar waarschijnlijk is dat dezelfde kleding als in de vorige conventie. 
De meerderheid van de aanwezige koorleden wil dat de kledingcommissie het begrotingsbudget 
uitgeeft dit jaar en daarmee negatief eindigt dit jaar. 

De begroting is goedgekeurd.

12. Belangrijke data: 
 21 september 2015 – ALV
 26 september 2015 – Preview theaterseizoen Cultura
 28 september 2015 – Meezingavond
 5 oktober 2015 – Learn2Sing
 12 oktober 2015 – Learn2sing
 26 oktober 2015 – Learn2sing
 2 november 2015 – Learn2sing
 9 november 2015 – Learn2sing
 16 november 2015 – coaching Jack Pinto
 12 december 2015 – Korenfestival EFZO “Koren op weg naar Kerst”

6



 13 december 2015 - Generale repetitie Leeuwarden
 17 december 2015 - Concert Leeuwarden bij Soli Brass
 19.12 t/m 3.1.2016 – Kerstvakantie
 9.7 t/m 21.8 2016 – Zomervakantie
 19 september 2015 – ALV

13. Rondvraag 
Joke geeft aan dat er een aantal vragen over vertrekkende leden is binnengekomen. Ineke heeft 
als reactie hierop de exit-enquête en notulen van de BV met de MC, in mei 2015, rondgestuurd. 
Joke geeft het woord aan Audrey over het plan om een 'focusgroep ledenwerving' op te zetten dit 
jaar (in een niet-conventiejaar). Er zijn standaard 2 momenten om nieuwe leden te werven, 
meezingavond en openbare repetitie. Daarnaast kunnen we actiever werven bij andere 
activiteiten, zoals optredens, flyeren. Het voorstel is om een groep op te richten die hier over na 
denkt en acties bedenkt. Gerdie geeft aan dat folders in brievenbussen doen geen goede manier 
is om mensen om te krijgen. Zo moeten er veel leerpunten zijn van oude acties. Dit en ideeën voor
nieuwe ledenwervingsacties, zoals zingen op straathoeken, zou een taak zijn voor deze 
focusgroep. Audrey gaat hierover mailen en mogelijk voor het koor vragen. 

Gea vertelt dat Wouter ook wel snacks wil bakken als wij die zelf meenemen van thuis. 
Gea: er is een afgesloten ruimte beschikbaar bij Cultura tijdens de pop-up. 
Joke: Maandag badge op op meezingavond.

14. Sluiting.
Joke bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng op deze ALV. Zij verzoekt iedereen 
om de mede koorleden en het bestuur de kans en de tijd te geven om de veranderingen door te 
voeren en verzoekt iedereen dringend lid te blijven van dit prachtige koor. Joke wenst iedereen 
een goed seizoen toe en sluit de ALV om 23.27 uur.

Actie- en besluitenlijst
Nr Door wie? Actie

1 MC Makkelijke nummers om tussendoor te kunnen zingen.

2 MC Meer afwisseling tijdens de repetities met makkelijk/moeilijke, 
vrolijk/ballad liederen.

3 Bestuur Organiseren: om 7 uur oefenen met nieuwe leden.

4 Bestuur Alfred vragen sommige repetities op te splitsen in secties/delen.

5 Bestuur Advies Alfred: afwisselen met manieren waarop geoefend wordt.

6 Bestuur Ineke vRP mailt het huiswerk rond na de repetities. Na twee maanden is 
het bekeken en het lijkt niet nodig.

7 Bestuur/CAC/PR De penningmeester + PR + CAC gaan de optreedbedragen afspreken.

8 Bestuur Focusgroep werven nieuwe leden organiseren.

Nr Datum Besluit

1 Feb 2014 Bij een try-out wordt altijd een video-opname gemaakt

2 Sep 2013 Er wordt geen bovengrens gesteld aan de leeftijd van nieuwe koorleden

3 Sep 2014 De 'reden' kolom op de aanwezigheidslijst komt te vervallen

4 Sep 2015 Strategie-Beleidsplan: Het streven naar een leeftijd van 55 jaar wordt 
aangepast naar verjonging
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