
Bijlage 5

Toekomstplannen 2015-2016 Muziekcommissie
28 september Meezingavond
5 oktober L2S 1
12 oktober L2S 2  -   coaching door Hannah Ybeles Smit
19  oktober herfstvakantie, geen L2S
26 oktober L2S 3
2 november L2S 4
9 november L2S  5 (halve les) en een afsluitend concertje
16 november coaching door Jack Pinto
Een van de songs die we instuderen tijdens de L2S kan het nieuwe kerstlied “I wonder as I 
wander” zijn waar Alfred een arrangement voor schrijft. De andere L2S song is “Slipping 
through my fingers”.
 
We hebben het plan om medio april een concertje te geven in kleine setting. Daarbij 
zouden we ook een of twee gasten kunnen uitnodigen.
Verder lijkt er ook voldoende ruimte om naar een of twee festivals te gaan.
Volgend seizoen zijn er coachings van Hannah (L2S), Jack Pinto (16 november) en 
wellicht nog in het voorjaar (februari/maart, of mei) van misschien Martin Ford.
Alfred gaat naar het HH educatieweekend in november.

We hebben afgelopen voorjaar de werkvorm ‘oefenen in kwartetvorm’ ingezet. Dat zal 
worden gecontinueerd in het komende seizoen.

Valley Voices Vocal Group Repertoire Lijst Juni 2015 

Titel Actief Reserve
Xmas 
actief

Catsongs/ 
Afterglow

vervallen

Anthem x
At last x
Be my number two x
Birds x
Black is the color x
Bring him home x
Mag ik dan bij jou x
My immortal x
Locked out of heaven x
One Fine Day x
Slipping through my fingers X
That's life x
There are worse things I could do x
Time after time x
Toen ik je zag x
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Titel Actief Reserve
Xmas 
actief

Catsongs/ 
Afterglow

vervallen

Une belle histoire x
Where everybody knows your name 
(lange versie) 

x

Bashana Haba'ah x
Hij x
I didn't want to fall x
In this heart x
Ik wil niet dat je liegt T
Barbra-Ann x
Friends x
Lazy Day x
Happy Together x
If I give my heart to you x
Once upon a time x
Don't stop me now T
Mamas & Papas medley T
Sisters are doing it for themselves T
Carol of the bells x
Coventry Carol x
Entre le boeuf et l'âne gris x
I wonder as I wander x
Feliz Navidad x
God rest ye merry gentlemen x
It came upon a midnight clear x
Mary did You know x
Once in Royal David's city x
Santa Claus is coming to town x
Silent Night x
We wish you a merry Christmas x
Where are you Christmas x

Alfred de Jonge, Yvonne Sol, Coby Datema en Ellen van Manen
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Toekomstplannen 2015-2016 Performance Team
 De aandachtspunten die we in het juryrapport van de conventie kregen, zullen we in de 

toekomst meenemen bij het bedenken en aanleren van choreo en presentation. 
 We zullen gaan kijken of het mogelijk is om voor de choreo van conventiesongs in de 

toekomst filmpjes op te nemen, met uitleg over de juiste manier van het uitvoeren van 
bewegingen. Op die manier kan men thuis met beeldmateriaal oefenen.

 Een onderdeel van de Learn2Sing zal bestaan uit presentation. Wij zullen de invulling 
van dit onderdeel voor onze rekening nemen. 

 Wanneer we nieuwe nummers op ons repertoire krijgen die zich lenen om van choreo 
te voorzien, zullen we dat zeker doen.  

 We willen meer gaan spelen met staging voor zowel nieuw als bestaand repertoire.

Uitbreiding commissie
Omdat we al zo veel jaren met z’n vieren een commissie vormen, vinden we dat het tijd 
wordt voor vers bloed. We zijn bang dat we anders in herhaling gaan vallen. Nieuwe 
mensen met nieuwe, creatieve ideeën zijn van harte welkom om mee te komen werken in 
onze (reuze gezellige!) commissie.

Tineke Feenstra, Esmé Lens, Joke Puttenstein, Yvonne Sol

Toekomstplannen 2015-2016 PR-commissie
- 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 2015-2016. Belangrijke aandachtspunten zijn 
hierin de kerstoptredens, de meezingavond, Learn2Sing en overige nog te plannen 
activiteiten.

- In de zomerperiode 2015 legt de PR-commissie – ondersteunt door een externe 
web-bouwster en met advies van ‘Rob-van-Ellen’ – de laatste hand aan de 
website. De opzet van de website sluit aan bij de huisstijl. De website wordt zo 
gebouwd, dat we (Ineke W) zelf de content kunnen invullen, zodat we met de 
inhoud heel actueel kunnen blijven.

- Op basis van de uitstraling van de nieuwe website worden nieuwe 
promotiematerialen ontwikkeld, zoals infofolders.

De PR-commissie zoekt uitbreiding van capaciteit, omdat Julia haar taken in 2016 gaat 
overdragen. 
Tevens zoeken we ondersteuning/back-up voor het beheer en onderhoud van de website.

Julia van der Kooij, Anne-Marie Kranendonk en Ineke Westerbroek
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Toekomstplannen 2015-2016 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 binnen halen 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.
Attenties verzorgen voor allerlei gelegenheden.

Gea Jonker, Ineke van Riet Paap en Thea Schreutelkamp

Toekomstplannen 2015-2016 Kledingcommissie
De plannen voor volgend jaar betreffen de aanschaf van een nieuwe zwarte basis set, die 
we willen gaan combineren met verschillende kleuren en soorten tops en accessoires om 
passend bij het jaargetij en de aard van het optreden flexibel te kunnen zijn en altijd een 
passend plaatje te kunnen neerzetten. Ook bij de conventie van 2017 kunnen we die 
zwarte basis dan gebruiken, zodat de kosten voor de conventie kleding dan ook beperkt 
kunnen zijn.

Audrey van den Berg, Hennie Ruijsch en Nonni Stevens.

Toekomstplannen 2015-2016 Risercommissie
Plannen:
 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.
Nieuw risercommissielid werven om de taak van Rina over te nemen. 

Rina Deijns en Doris Fikenscher

Toekomstplannen 2015-2016 Make-upcommissie
Doorgaan zo. Voor optredens willen we de nagellak aanpassen aan de kleding en 
mogelijkheden van glitters bij shows onderzoeken.
Het is noodzakelijk dat de commissie wordt uitgebreid met een of meer nieuwe make-
upcommissieleden, aangezien de spoeling wel erg dun wordt zo. Nieuw bloed kan ook 
weer nieuwe ideeën opleveren!

Jacqueline Kronenburg en Ellen van Manen.
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