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JAARVERSLAGEN 1 augustus 2014 – 31 juli 2015

2014...................................................................................................2015

Voorwoord voorzitter 

Het seizoen 2014-2015 hebben we onder andere afgesloten met  een mooie presentatie 
van de prachtige nieuwe website door Ineke Westerbroek. Zij is nu onze webmaster en 
neemt het over van Esther Prevost die als oud-koorlid tien jaar onze website heeft gerund. 
Na een geslaagde auditie van Ankie Groothuijzen en een gezellige afterglow met een 
hapje en een drankje hebben we een druk seizoen afgesloten.

Ik wil graag de dirigent, de medebestuursleden en de leden bedanken voor de prettige en 
goede samenwerking. De commissies en koorleden hebben hun steentje bijgedragen aan 
een actief en druk jaar.
Het hoogtepunt om naartoe te werken was dit seizoen de conventie. Het oefenweekend in 
Lunteren is goed bevallen. We hebben veel positieve ervaringen opgedaan, ook op de 
conventie, maar er zijn nog genoeg puntjes om onze prestaties te verbeteren. Ons doel 
blijft om die 70% score te behalen.

Het voor ons succesvolle Pop-up Festival Ede, we wonnen de wisselbeker, had een 
positief vervolg. Eind september gaan we, op verzoek van Cultura,  meewerken aan de 
Preview van het theaterseizoen van Cultura. Een leuk begin van het komend seizoen.

Na de meezingavond op 28 september met aansluitend de Cursus Learn2Sing hoop ik dat 
we met een behoorlijk aantal nieuwe leden het nieuwe seizoen ingaan. Geen 
voorbereidingen voor een conventie dit jaar, maar wel repeteren voor Kerst- en 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 en leuk 
om te doen.

We gaan er een goed jaar van maken.
Ik zie jullie graag 21 september op de ALV. 

Joke Puttenstein, voorzitter
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Jaarverslag 2014-2015 Secretariaat

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Joke Puttenstein
Penningmeester Emma Daniëls
Secretaris Ineke van Riet Paap
Algemene leden Corrie Boshoven

Coby Datema
Toos Hof

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd.

De leden
Ten opzichte van vorig seizoen is ons ledenaantal gedaald. We hebben helaas afscheid 
moeten nemen van Carolien van Campen, Wafa van Deuren, Bea Veldkamp, Tineke de 
Backer, Marike ter Mors, Rina Deijns, Greet Perdijk en Jeannet Gijsbertsen.
Als nieuwe leden kunnen we verwelkomen Ineke Debets en Ankie Groothuijzen.
We starten dus in het nieuwe seizoen 2015-2016 met 30 koorleden.

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 try-out video-opnames gemaakt.

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

Corrie Boshoven en Toos Hof, niet aftredend

Plannen 2014-2015
Zie het Strategie-Beleidsplan.

Ineke van Riet Paap, secretaris

Penningmeester
Zie bijlage 3
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Jaarverslag 2014-2015 Muziekcommissie
Het afgelopen seizoen heeft voor Valley Voices voor een groot deel in het teken gestaan 
van de Conventie. Hiervoor hebben we twee mooie nummers ingestudeerd, die wel de 
nodige inspanning hebben gekost. 
Er is een evaluatie geweest van het traject naar de conventie toe en de dag zelf, wat als 
zeer positief werd ervaren. Hiervan is een verslag gemaakt dat tevens dient als 
naslagwerk ter verbetering voor een volgende conventie. Volgens ons beleidsplan zitten 
we op koers wat betreft de uitslag van de zangprestaties. We zijn als koor met name met 
singing vooruit gegaan.

Muziekcommissie
De muziekcommissie bestaat uit: Alfred de Jonge, Yvonne Sol, Coby Datema en Ellen van 
Manen. De muziekcommissie heeft Coby mogen verwelkomen als nieuw commissielid.

Section Leaders
De section leaders zijn: Tenors: Yvonne Sol, Leads: Esmé Lens, Baritones: Tinie Gootzen 
en de Basses: Tinie Gootzen en Alfred de Jonge. 
In voorbereiding op de conventie heeft Alfred elke sectie tenminste één keer geleid in een 
sectional.
Assistent dirigent is Tinie Gootzen.
Gedurende het seizoen hebben twee leden een stemwissel gemaakt: Ineke Westerbroek 
van Lead naar Baritone en Joke Ludikhuize van Baritone naar Bass.

MC vergaderingen
De muziekcommissie is diverse keren bij elkaar geweest voor overleg, daarbij is er veel 
via de mail en na afloop van de koorrepetities besproken. 

Openbare repetitie-avond
Op 15 september 2014 en op 18 mei 2015 is er een openbare repetitie-avond geweest. 
Beide avonden was er een leuke groep belangstellenden. Uiteindelijk heeft dit twee 
nieuwe leden opgeleverd: Ineke Debets en Ankie Groothuijzen.
Helaas is er ook van de “nieuwe” leden weer een aantal vertrokken door omstandigheden. 
Bestuur en muziekcommissie hebben met elkaar hierover gesproken omdat we dit de 
afgelopen jaren vaker zien. Er  is een aantal nieuwe afspraken met elkaar gemaakt, o.a. 
om bij vertrek van een koorlid een exit-gesprek aan te gaan, om zodoende duidelijk te 
krijgen waarom dit besloten is om te vertrekken.

Ledenbestand
We startten in september 2014 met 36 leden. In dit seizoen hebben de volgende leden 
afscheid genomen: Carolien van Campen, Wafa van Deuren, Bea Veldkamp, Tineke de 
Backer, Marike ter Mors, Rina Deijns, Greet Perdijk en Jeannet Gijsbertsen. Met de twee 
genoemde nieuwe leden sluiten we het koorjaar af met een ledenbestand van 30 leden.

Coachings
Als voorbereiding op de conventie hebben we 2 keer een coaching gehad, die gedaan 
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werd door Rob van der Meule, één op een maandagavond in oktober, de ander op de 
zaterdagmiddag van het oefenweekend in Lunteren.

Voor presentation is Linda van Buerink twee keer een repetitie avond geweest in aanloop 
naar de conventie.

Optredens
27 september Statues by Night
26 november Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede     
13 december Koren op weg naar Kerst 
14 + 20 december Paleis het Loo
25 februari Ulenpas in Velp
11 maart Try-out  in Harderwijk
28 maart Conventie in Veldhoven
31 mei Korenfestival in Wijchen
4 juni Pop-up festival in Ede (winnaar geworden )

Repertoire
Nieuw

 Entre le boeuf et l’âne gris
 Time after Time 
 That’s life 
 Black is the color
 My Immortal

Er liggen nummers klaar: 
 Bring him home
 Locked out of heaven
 Slipping through my fingers

De repertoirelijst is aangepast.

Alfred de Jonge, Yvonne Sol, Coby Datema en Ellen van Manen

Jaarverslag 2014-2015 Presentationcommissie
De eerste keer dat de commissie dit jaar bijeen komt is op 16 oktober 2014, tijdens het 
artistiek overleg samen met de muziekcommissie. De beide conventiesongs worden 
zorgvuldig geëvalueerd. We denken ook na over oefeningen om emoties over te brengen. 
Na het overleg kunnen we aan de slag met het bedenken van de presentation voor beide 
songs en veel choreo op That’s Life.

Op 29 oktober bedenken we de presentation van Time After Time en maken we een start 
met het bedenken van de choreo van That’s Life. We hebben hierna nog 2 extra middagen 
nodig om de choreo af te ronden.

In november startten we met de uitvoering van de presentation van Time After Time. We 
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vragen iedereen een brief te schrijven aan een geliefde. De brieven worden in een doos 
bewaard en tijdens de repetities te voorschijn gehaald om de emotie die het schrijven van 
de brief teweeg bracht steeds weer op te kunnen roepen. (Deze methode blijkt achteraf 
niet het resultaat op te leveren wat wij er van hadden verwacht). 

Op 24 november nemen we de bewegingen van That’s Life door met Alfred en op 15 
december kunnen we beginnen met het aanleren van de bewegingen aan het koor.
Op 12 januari 2015 komt Linda van Buerink naar Ede om de presentation en choreo 
tijdens de repetitie te observeren. Na afloop van de repetitie hebben we met haar en de 
MC hierover een nabespreking. Ze geeft enkele waardevolle tips waar we mee aan de 
slag kunnen.
Op 28 januari hebben we nog een kort overleg over het programma tijdens het 
oefenweekend. We bedenken enkele oefeningen om de presentation van Time After Time 
beter voor het voetlicht te krijgen.
Tijdens het oefenweekend komt op zaterdag 30 januari Rob van der Meule om het koor te 
coachen op singing. Gelukkig heeft hij ook nog tijd om te kijken of de presentation van 
beide conventiesongs de muziek niet in de weg zit, maar juist ondersteunt. Dat levert 
enkele eenvoudige verbeteringen op die de presentation veel sterker maken, zoals het 
bewust afmaken van bewegingen, het strakker neerzetten van bewegingen en het publiek 
meenemen in de bewegingen. We zijn erg blij met zijn input.
Op 16 februari komt Linda van Buerink om het koor te coachen op de presentation van de 
conventie package. Het wordt een inspirerende avond, waarbij de nadruk voornamelijk op 
de gezichtsexpressie en de inleving bij beide songs komt te liggen. De inbreng van déze 
coach is waardevol.
Op 11 maart hebben we de try-out in Harderwijk. We zetten een spetterend optreden neer 
en krijgen na afloop veel complimenten over onze presentation. Daar zijn we natuurlijk 
enorm blij mee. Na afloop heeft Alfred nog een gesprek met Tanja Boerrigter. Ook zij is 
enthousiast over ons optreden en heeft nog enkele tips ter verbetering. Die nemen we 
natuurlijk graag van haar aan.
Sietze Feenstra heeft onze try-out gefilmd. Daar zijn we heel blij mee, want dat stelt ons in 
staat om ieder persoonlijk feedback te geven. Esmé neemt Time After Time voor haar 
rekening en Yvonne That’s Life.
Op 28 maart is het dan echt zover: de conventie!  We zetten allemaal ons beste beentje 
voor en leveren een mooie prestatie. Het zie er allemaal erg strak uit. Mooi om te zien. Het 
jurycommentaar beperkt zich tot de gezichtsexpressie van de groep en het bewegen 
zonder doel. We laten niet allemaal op hetzelfde moment dezelfde emotie zien. Ook kan 
nog niet iedereen de afgesproken expressie een hele song door volhouden. Dat zijn 
punten waar we in de toekomst aan zullen werken. We zullen bovendien gaan uitproberen 
of stil staan tussen afgesproken bewegingen mooier is.
Op 16 april gaan we met z’n vieren uit eten om te vieren dat we al 15 jaar samen in de 
presentationcommissie zitten. Het is een gezellige avond, waarin we naast heerlijk eten 
ook weer eens lekker bij kunnen kletsen. Dat smaakt naar meer. 

Tineke Feenstra, Esmé Lens, Joke Puttenstein, Yvonne Sol

5



Jaarverslag 2014-2015 CAC
Wat hebben we gedaan
Contact onderhouden met contactpersonen optredens en de optreedlocaties waar nodig 
bezocht.
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 is om hun bijdrage,
het optreden doorgang kon vinden,
er genoeg deelnemende koorleden zijn en 
vervolgens de informatiebrief voor de koorleden opgesteld en verzonden.

27 september Statues by Night
26 november Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede 
13 december Koren op weg naar Kerst 
14 en 20 december Paleis het Loo
25 februari Ulenpas in Velp
11 maart Try-out in Harderwijk
28 maart Conventie in Veldhoven
31 mei Korenfestival in Wijchen
4 juni Pop-up festival in Ede 

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.

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.

Verjaardagskaarten
De kaarten zijn voor iedereen hetzelfde. Soms worden ze gemaakt door de 
commissieleden en soms worden ze gekocht.
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 en Thea Schreutelkamp
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Jaarverslag 2014-2015 Kledingcommissie
 Nadat we van start zijn gegaan hebben we ons doel als kledingcommissie 

vastgesteld. Namelijk: Het is ons doel om bij te dragen aan een leuke professionele 
uitvoering van Valley Voices. We willen confrontaties met leden over dit onderwerp 
voorkomen, door duidelijk te zijn over wat onze bedoeling is en aan te geven dat we 
altijd open staan voor vragen. 

 Onze belangrijkste projecten dit jaar waren:
o Aanschaf van de conventie outfit.
o Verhuizing van de kleding naar de kast in de Kei.
o Maken van een inventarisatie lijst van kleding die bij de leden is, de maten 

van de leden en de beschikbare voorraad.
o Richtlijnen gemaakt om nieuwe leden te informeren over de kleding van 

Valley Voices.
o Afspraken gemaakt om kleding uit te reiken, betaling van de € 75 kledinggeld 

en kledinginname als leden hun lidmaatschap opzeggen.
o Aanschaf van shawls, mogelijk gemaakt door ons pop-up optreden, die leuk 

combineren met de gekleurde jasjes.

 Onze leermomenten dit jaar waren:
o Tijdens de conventie hebben we met elkaar een mooi plaatje neergezet.
o De kledingcommissie bestond uit nieuwe leden, zonder ervaring op het 

gebied van koorkleding en we hebben veel geleerd.
o Bij de optredens afgelopen jaar hebben we onze kledingvoorraad goed 

ingezet, waarbij ook een item als de kralen kraag weer eens op een mooie 
manier kon worden toegepast.

o We moeten helder communiceren dat leden ons advies kunnen vragen, 
maar liever niet net voor een optreden. We moeten vaak even overleggen en 
als je een lid een negatief advies moet geven is dat voor beiden onplezierig 
en beïnvloed dat het plezier van het optreden en draagt dus niet bij aan ons 
doel.

o De basis witte outfit is toch te onduidelijk beschreven als het gaat om wat er 
onder witte schoenen wordt verstaan. Het gebruik van eigen spullen houdt 
automatisch in dat er verschil in opvatting is. Dat is niet te voorkomen en we 
willen daar wel in adviseren, maar niet net voor een optreden.

o We moeten uitleggen dat we niet net voor een optreden willen discussiëren 
over beslissingen die we nemen. Als we aangeven dat een horloge af moet, 
een broek uit een laars, of een shawl die af moet, dan moeten leden dat 
zonder commentaar willen opvolgen. We gaan toch ook niet met de dirigent 
in discussie of een nummer toch beter sneller kan worden gezongen, of 
langzamer en of we toch liever willen beginnen met een andere pitch, of de 
choreo toch liever anders doen. Discussies zijn voor een ander moment.

Audrey van den Berg, Jeannet Gijsbertsen, Hennie Ruijsch en Nonni Stevens.
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Jaarverslag 2014-2015 PR-commissie
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 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 PR-commissie is dat we dit jaar de website willen vernieuwen. 
De ideeën daarvoor zijn met het bestuur besproken en vinden instemming.

Activiteiten 2014-2015
Vanuit de PR is dit jaar beperkt ingezet op het werven van optredens (ivm conventiejaar).

Algemene optredens:
- 27-09-2014: Optreden in samenwerking met Living Statues Ede
- 26-11-2014: Pro deo optreden in de publieksruimte van ziekenhuis Gelderse Vallei 

i.s.m. ziekenhuisomroep
- 25-02-2015: Optreden Ulenpas
- 03-04-2014: Optreden in SEC theater
- 31-05-2015: Korenfestival Wijchen
- 04-06-2015: Deelname aan Pop-Up Festival Ede en trotse winnaars van de 

wisselbokaal

Kerstoptredens:
- 13-12-2014: EFZO Kerst in de Grote Kerk Ede
- 18-12-2014: Kerstoptreden Dekra - Arnhem
- 14 en 20-12-2014: Winterfair Paleis Het Loo, Apeldoorn

Werving nieuwe leden:
- 15-09-2014: Openbare repetitie
- 18-05-2015: Openbare repetitie

Conventie Let us entertain you!
- 27, 28 en 29 maart 2015 in Veldhoven

Naamsbekendheid:
Regelmatige update materialen, regelmatig bijwonen van activiteiten SEC theater; 
bijwonen informatieavond activiteitenfonds, verspreiden van foldermateriaal o.a. in 
Enkawijk, bij huisartsen, wijkcentra, Cinemec, Cultura en Akoesticum.

Rond alle optredens zijn aankondigingen op onze website gezet en is informatie 
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aangeleverd aan locale kranten \ hebben we er op digitale pagina’s van kranten een 
melding van gemaakt. Na een optreden hebben we een korte impressie met foto op onze 
website gezet. Voor onze eigen optredens en werving nieuwe leden zijn flyers gemaakt. 
Ook rond werving nieuwe leden zijn persberichten gemaakt en is een melding op digitale 
kranten gezet. Ook is Holland Harmony regelmatig geïnformeerd over onze activiteiten 
(agenda, nieuwsberichten).

Activiteiten waarover we ook via de website hebben bericht, zijn de coachings van onder 
andere Rob van der Meule. 

Wat we nog niet volledig hebben gerealiseerd, is de vernieuwing van de website. Dit is in 
overleg met het bestuur uitgesteld, om redenen van capaciteit en financiën. Wel hebben 
we ervoor gezorgd dat de website zo actueel mogelijk is, waarbij actuele informatie sneller 
werd geplaatst. 
Er is in 2015 wel een keuze gemaakt voor een externe webbouwer en de ‘dummy’ is 
gerealiseerd. In de zomerperiode 2015 zal de nieuwe website worden gelanceerd, zodat 
we de werving voor de meezingavond \ Learn2Sing van september via een nieuwe – frisse 
website kracht kunnen bijzetten.

De PR kijkt al met al met een goed gevoel terug op het afgelopen seizoen. 

Julia van der Kooij, Anne-Marie Kranendonk en Ineke Westerbroek

Jaarverslag 2014-2015 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 weg zetten / terug zetten 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.

Dit jaar waren meerdere malen risers nodig :
Oefenweekend 31 januari-1 februari 2015
Ulenpas 25 februari 2015 
Onze vrijwilligers, Koos en Theo, en invalvrijwilliger (Stephen) hebben dit keurig verzorgd! 
Onze dank hiervoor! 

Rina Deijns en Doris Fikenscher
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Jaarverslag 2014-2015 Make-upcommissie
Het afgelopen koorjaar zijn er meerdere optredens geweest. Bij de meeste optredens 
konden de koorleden zichzelf opmaken met eigen make-up. Voor de Conventie hebben we 
gebruik gemaakt van de multiglow poeder (de theater cake make-up wordt steeds minder 
door ons ingezet ivm minder natuurlijke effect). We bleken geen nieuwe oogschaduw te 
hoeven kopen: de gewenste aquakleur bereikten we met een mix van onze huidige blauwe 
en groene oogschaduw. Dit paste goed bij de kleding. De planning voor het make-up 
aanbrengen op de conventiedag verliep vlot en rustig. De make-upcommissie werd 
bijgestaan door meerdere koorleden voor het aanbrengen van de make-up, daar waar 
nodig. 
Voor de Conventie zijn nog extra lipsticks (DA 007) gekocht, nieuwe mascara’s, een 
coulorpowder, nagellak en reinigingsspullen gekocht. 

Jacqueline Kronenburg en Ellen van Manen.
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