
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 15 oktober 2015
Aanvang 19.45 uur bij Doris
Aanwezig: Toos H, Doris F, Ineke vRP, Emma D, Audrey vdB
Afwezig:  Corrie B (wegens ziekte)

1.   Opening
Audrey opent de vergadering om 20.02 uur

2.   Mededelingen
Geen mededelingen

3.   Vaststelling agenda:
-

4.  Ingekomen post/mail:
 19th Alta Pusteria Festival, June 22-26 2016, ITALY
 Nieuwsbrief De Medewerker
 Mail Gea over bijdrage Rabobank (zie punt 13b – Penningmeester)
 Nieuwsbrief Cultuurmij Oost 
 Cultuurcollege: Uitnodiging vervolgcursus koordirigent
 Bevestiging Kamer van Koophandel betreffende bestuurswijziging
 Exit-enquêtes van Ankie en Jeanette
 Bevestiging bestuurswijziging KvK 
 Mail belactie vriendenloterij

Besluit: Ineke (secretaris) beslist voortaan of mail/post voor de bestuursvergadering 
op de agenda komt, of alleen rondgestuurd wordt onder het bestuur en verder niet 
besproken.

5. Uitgaande mail:
 Beëindiging lidmaatschapsbrief + exit-enquête naar Tinie Gootzen
 Ledenlijst naar Holland Harmony en BALK
 Bestuurswijziging naar Kamer van Koophandel

Actie Ineke: nieuwsbrieven eenmalig rondsturen binnen het koor met de mededeling 
dat men zichzelf kan inschrijven en dat het bestuur stopt met rondsturen. 

6.  Notulen en actielijstje BV d.d. 17 september 2015
Punten 2, 7 en 10 blijven staan. 
Besluiten 1, 2, 3 kunnen eraf. 

7. Taakverdeling bestuur:
Actie Emma: afspraak maken met Doris om 'ballonnen' e.d. uit te leggen.
Actie Toos: bespreken met Ellen hoe ze erin zou staan als Corrie de make-up 
commissie overneemt. 



Actie Toos: na overleg met Ellen, Corrie vragen als contactpersoon voor make-up 
commissie. Er is een samenwerking tussen kledingcommissie en make-up 
commissie en we moeten ook even vragen wat het effect is van deze samenwerking 
voor de benodigde contactpersonen.
Actie Ineke: aanwezigheidslijsten optredens doorsturen naar bestuur n.a.v. 
optredens.
Actie Doris: aan Tineke F vragen de presentielijsten van maandagavond voortaan 
aan haar te geven.
Huidig bestuur heeft geen directe contactpersoon met performance team en 
muziekcommissie. Vanuit muziekcommissie blijft Coby het contact. 
Contactpersoon risercommissie: Doris
Contactpersoon kledingcommissie: Toos
Contactpersoon make-up commissie: Corrie
Contactpersoon muziekcommissie: Audrey
Contactpersoon PR: Corrie/Emma?
Contactpersoon performance team: Ineke
Contactpersoon CAC: Ineke
Contactpersoon Alfred: Audrey
Doorgeefpersoon presentielijsten: Doris
Doorgeefpersoon aanwezigheidslijsten: Ineke
Voorzitter: Audrey
Secretaris: Ineke
Penningmeester: Emma

Ineke stopt volgend jaar waarschijnlijk met het bestuur. We gaan nu alvast iemand 
zoeken die dit over wil gaan nemen. Deze persoon kan dan vast meedraaien als 
toekomstige secretaris of penningmeester. Emma weet ook niet of ze volgend jaar 
blijft. 

8. Evaluaties: 
 Evaluatie optreden 26 september 2015 – Pop-up Market Ede

Zijn we geschikt om buiten te zingen als koor? Ja, voor kerst bijvoorbeeld wel. Dan 
wordt er een geschikt plekje gezocht en is het knus/gezellig. De plek waar we zingen 
is heel belangrijk om tot ons recht te komen. De pop-up op het station was beter dan 
nu in het centrum, o.a. omdat dat overdekt was. 
Super fijn dat Coby dit heeft ge-evalueerd.

9. ALV:
 Evaluatie ALV / nabespreken actieplan

Actie Audrey: afspraak maken met Alfred voor evaluatiegesprek. 

De focusgroep is afgelopen week bij elkaar geweest. Een van de punten die 
besproken zijn, is het auditietraject dat nieuwe leden doorgaan. Deze periode is 
zwaar voor de nieuwe leden en voor de section leaders. Alfred is zelf met een nieuw 
idee gekomen. Voorstel: na 2 weken zingt de auditant een (stuk van een) liedje en 



doet na wat Alfred voordoet of vraagt (klappen, toonladders, bewegen etc). Hierna 
wordt de persoon aangenomen als proeflid voor 2 maanden en krijgt het proeflid 
huiswerk, zowel nummers om in te studeren als aan specifieke opdrachten te werken
(bv minder ruis). Dit maakt het instroomtraject minder zwaar en maakt het 
makkelijker om gedurende het jaar in te stromen.

Actie Audrey: Terugkoppelen naar Alfred/MC dat het bestuur enthousiast is over het 
auditietraject 'nieuwe stijl'.  

Het blijft moeilijk om de grote hoeveelheid informatie die leden tijdens een 
Learn2Sing krijgen te laten beklijven. De Learn2Sing heeft ook als doel nieuwe leden
binnen te krijgen. De huidige stijl van de Learn2Sing wordt ook door koorleden als 
zwaar/theoretisch ervaren, niet luchtig. 

Actie Audrey: Terugkoppelen naar focus groep dat het bestuur de Learn2Sing graag 
houdt als ledenwervingsactiviteit, maar liever in een lichtere vorm. 

Beginnen om 19.00 uur zijn we allemaal nog enthousiast over. We laten dit even 
afhangen van de mogelijke nieuwe inrichting van het auditietraject, omdat dit eerder 
onderdeel was van het auditietraject waarbij de section leaders met de auditanten 
zouden oefenen vroeg in de avond. We gaan dit na de Learn2Sing oppakken. 
Bijvoorbeeld door het laten inschrijven van leden op de flip-over voor de week erna.

Actie Emma: Notulen ALV en vorige bestuursvergadering uitwerken.

Actie Bestuur: vrij zingen van 19.00 tot 19.30 uur faciliteren vanaf na de Learn2Sing.

10.  De Kei:
Emma is contactpersoon met de Kei vanuit het bestuur.
Actie Doris: contact met Gea of/dat zij contact met de Kei heeft over de 
aanhangwagen.

11.  Optredens:
 Mini kerstconcertje voor vluchtelingen in Ede?

Actie Audrey: aan Alfred het idee mini concertje vluchtelingen voorleggen.
 Barbershop evenement Kerstmarkt Midden Nederland, Nieuwegein?

Doen we niet aan mee, want het kost geld en we zijn druk rond die tijd.
 RIBW (waar Anne-Marie werkt) bestaat 25 jaar. In haar regio vieren ze dat op 

vrijdag 11 december met een bijeenkomst voor cliënten, begeleiders en enkele
genodigden tussen 11.30 en 14.30 uur in Theothorne Dieren. Vergoeding max.
€ 150.

Actie Audrey: Alfred informeren over optreden bij Anne-Marie, en vragen of we dat 
zonder hem mogen doen. 
Actie Ineke: aanwezigheidslijst ter inventarisatie mogelijk optreden via Anne-Marie 
maken en neerleggen.



12. Holland Harmony/BALK
 Besturendag Holland Harmony 24 oktober 2015

Joke P gaat samen met Audrey hierheen. Audrey heeft een paar vragen 
meegekregen. 
Ineke doet ook suggesties voor het korenrondje over wat Audrey kan vertellen over 
veranderingen in ons koor.  
Actie Audrey: verslagje maken tijdens besturendag en dit rondmailen achteraf

 BALK Topfestival 31 oktober 2015
Er gaan 5 koorleden heen. 

13. Kerstavond Valley Voices
Actie Emma: vragen of de zaal 21 december nog beschikbaar is.
Inmiddels hebben we via een enquête gevraagd wat de leden als voorkeur hebben 
voor invulling van de kerstavond. De voorkeur is om een halve repetitie avond te 
combineren met een beetje gezelligheid daarna.

14. Van de voorzitter en de commissies:

a. Voorzitter: 
 Evaluatie met Alfred.

Gaan Audrey en Emma samen doen met een open gesprek.

b. Penningmeester:
 Belactie Vriendenloterij (zie onderstaande binnengekomen mail)

Jubileum Nationale Belweken
Vanwege dit jubileum is de Belweken bonus nu hoger dan ooit!

Ook Valley Voices Chapter kan zich aanmelden voor deze belactie. Meld uw 
club voor 1 december 2015 aan en ontvang een aanmeldbonus van € 250,-!

De periodes voor de Nationale Belweken Voorjaar 2015 zijn inmiddels bekend. We 
gaan ons aanmelden voor de periode april.

U kunt Valley Voices Chapter aanmelden voor de Nationale Belweken Voorjaar 2016 
door te reageren op deze e-mail of te bellen naar 020 - 677 688 0.

Actie Emma: VV aanmelden voor belweken vriendenloterij.

Actie Ineke: Belweken vriendenloterij op agenda bestuursvergadering januari zetten.

 Bijdrage aanvragen Rabobank.
Binnengekomen mail van Gea:
Nog een tip mbt inkomsten: bij de Rabobank kun je ook voor je vereniging een 
bijdrage vragen. Kleding voor de conventie zou bijv. een heel goed plan kunnen zijn. 
Op de website van de Rabo staat een link waar je dat aan kunt vragen. Je moet er 
alleen een leuk verhaaltje bij doen.
Ik heb van andere koren, o.a. Mannenkoor Voice Male (kleding) en the Joy



(muziekstandaards voor koorleden), beiden uit Bennekom, gehoord dat zij ook
bijdragen van de Rabo hebben ontvangen en het  niet van belang is wat je op
je rekening hebt staan.
Hopelijk kun jij of iemand anders hier wat mee. 

Goed idee: we willen we een idee indienen bij de Rabobank om geld te vragen voor 
showkleding. 
Actie Audrey en Toos: idee uitwerken voor bijdrage Rabobank voor showkleding.

c. Secretariaat:
 Talentenveiling

De aanmeldingen lopen redelijk binnen. 
We bedenken ter plekke dat Doris voor de talentenveiling een workshop kerststukjes 
maken gaat geven op de kerstavond 21 december.
We vragen iedereen of ze kerstfrutsels mee willen nemen, 5 euro bijdrage voor de 
workshop en een hapje. 
Actie Toos en Doris: kerstinkopen doen en mail koorleden sturen. Inmiddels hebben 
we het idee van de workshop kerststukjes laten vallen.

 Binnengekomen exit-enquêtes
Bij het lid worden van ons koor komt veel kijken. Mensen worden hierop gewezen 
met een gesprek en een brief. Audrey stelt nav de vergadering met de focusgroep 
voor om het hele aanmeldingspakket te herzien wanneer het nieuwe auditietraject 
duidelijker is. 
Reminder: Exit-enquêtes eind van het seizoen bekijken of er een lijn in te ontdekken 
is.

d. Kledingcommissie (KC:
 Notulen kledingcommissie van 1 oktober 2015

Bedankt. Heldere notulen. 

e. MC:
 Evaluatie Meezingavond

Esmé heeft bij de focusgroep opgemerkt dat we veel canon hebben gezongen, maar 
weinig meerstemmig. Daarnaast lieten wij aan het eind van de avond pas horen wat 
VV is, misschien is dit goed om dit ook aan het begin te doen. Wij zijn het hiermee 
eens. Ook denken we dat de meezingavond en de openbare repetitie misschien 
meer op elkaar kunnen gaan lijken. Dit sluit dan hopelijk beter aan op het voorziene 
vernieuwde auditietraject. 

 Voortgang Learn2Sing
We zijn pas net begonnen. Dit evalueren we later. De coaching met Hanna was leuk, 
vernieuwend.  

f. CAC
 Korenfestival EFZO 12 december 2015



 Optreden in Leeuwarden 13 en 17 december 2015. Het reizen: 1 x met de bus
en 1 x met eigen vervoer

We bespreken de optie om in plaats van met eigen vervoer met de trein te gaan. 
Actie Audrey: NS contacteren om aan te vragen of wij een zangcoupé kunnen 
regelen en informeren of er iets te regelen is met de bus. 
Actie Emma: links NS & Bus Leeuwarden naar Audrey sturen.

 Kerstoptredens
◦ Het Loo is nog onbekend.

 Optreden fondsenwervingsactie De Hartstichting 10 februari 2016
 Optredens Apeldoorn/Beekbergen
 Het Beekdal in Heelsum (Thea S. heeft eind september contact met hen)
 De Sonnenberg in Oosterbeek (voorheen Huize Mooiland in Renkum, dat niet 

meer bestaat) denkt na
Voor de lichtjeswandeling op Radio Kootwijk wordt een koor gezocht voor in de 
avond. Gea heeft gevraagd of we hier 500 euro voor kunnen krijgen. Het is alleen op 
2e kerstdag in de avond. 
Actie Audrey: met Alfred mogelijkheid optreden bij Radio Kootwijk overleggen. 
Actie Ineke: alvast een aanwezigheidslijst maken.

g. Performance Team (PT)
– 
h. PR: 
– 
i. Website:
– 
j. Make-up:
– 
k. Risers:
– 
15. Data volgende vergaderingen: vergaderschema + locatie
Dinsdag 24 november bij Ineke
Donderdag 7 januari bij Corrie?
Actie Doris: vragen of bestuursvergadering 7 januari bij Corrie thuis kan.

16. Wvttk:
Buddy-taken
Actie Ineke: buddy-takenlijst naar Audrey sturen, zodat zij er met de focusgroep naar 
kan kijken. 
De buddy behoort een actieve rol te hebben met aanspreken/begeleiden van het 
nieuwe lid. 
Wijn-exploitatie plan van Audrey:
Leden krijgen een bestellijst voor vrienden. 7,50 euro voor rode wijn, 6 euro voor 
witte wijn. Deze wijnen kosten hetzelfde of meer in de winkel. Wij maken per fles 2,28
euro winst. Als 30 leden elk 12 flessen zouden verkopen, maken we 821 euro winst. 



In november kan de bestellijst worden ingevuld. Daarna plaatst Audrey de order bij 
de leverancier, die bezorgt ze op 30 november op onze kooravond. VV betaalt de 
rekening en leden kunnen nadat zij geld hebben gekregen van de afnemers van de 
wijn terugbetalen. 
Actie Audrey: Akkoord geven aan leverancier. Leden informeren over de actie en 
flyers uitdelen op maandag 26 oktober. 

17. Sluiting: Audrey sluit de vergadering om 23.38 uur

Reminder Wie Reminder omschrijving: 

. Bestuur
Lijstje maken voor mededelingen voor a.s. repetitie- 
avond/maandag.

. Bestuur Zing meenemen en op tafel leggen op de maandagavond.

. Bestuur Jaarlijks gratis optreden (gelinkt aan een goed doel) verzorgen.

. Bestuur Zelf de financiële kant van coachings e.d. regelen

. Bestuur/MC 14 weken oefenperiode nieuwe leden in de gaten houden

. Bestuur
Exit-enquêtes eind van het seizoen bekijken of er een lijn in te 
ontdekken is.

Acties Wie: Actie omschrijving:

1. CAC Flash-mob actie idee uitwerken voor kerst

2. Bestuur Vrij zingen van 7 tot half 8 faciliteren vanaf na de Learn2Sing

3. Audrey Afspraak maken met Alfred voor evaluatiegesprek

4. Audrey Terugkoppelen naar Alfred/MC dat het bestuur enthousiast is 
over het auditietraject 'nieuwe stijl'

5. Audrey Terugkoppelen naar focus groep dat het bestuur de Learn2Sing
graag houdt als ledenwervingsactiviteit, maar liever in een 
lichtere vorm

6. Audrey Aan Alfred het idee van een mini concertje vluchtelingen 
voorleggen

7. Audrey Alfred informeren over optreden bij Anne-Marie, en vragen of 
we dit zonder hem mogen doen

8. Audrey Verslagje maken tijdens besturendag en dit rondmailen achteraf

9. Audrey/Toos Idee uitwerken voor bijdrage Rabobank voor showkleding

10. Audrey NS contacteren om aan te vragen of wij een zangcoupé kunnen
regelen. Ook informeren of er iets te regelen is met de bus



11. Audrey Met Alfred mogelijkheid optreden bij Radio Kootwijk overleggen

12. Audrey Akkoord geven aan leverancier wijnactie. Leden informeren 
over de actie en flyers uitdelen op maandag 26 november

13. Emma Nakijken of de Kei een inboedelverzekering heeft voor de 
kleding e.d.

14. Emma Afspraak maken met Doris om 'ballonnen' e.d. uit te leggen

15. Emma Notulen ALV en vorige bestuursvergadering uitwerken

16. Emma Vragen of de zaal 21 december nog beschikbaar is

17. Emma VV aanmelden voor belweken vriendenloterij

18. Emma Links NS & Bus Leeuwarden naar Audrey sturen

19. Ineke Julia vragen de buddy taken toe te voegen aan het ABC

20. Ineke Nieuwsbrieven eenmalig rondsturen binnen het koor met de 
mededeling dat men zichzelf kan inschrijven en dat het bestuur 
stopt met rondsturen

21. Ineke Aanwezigheidslijsten optredens doorsturen naar bestuur n.a.v. 
optredens

22. Ineke Belweken vriendenloterij op agenda bestuursvergadering 
januari zetten

23. Ineke Buddy-takenlijst naar Audrey sturen, zodat zij er met de 
focusgroep naar kan kijken

24. Ineke Aanwezigheidslijst ter inventarisatie mogelijk optreden via 
Anne-Marie maken.

25. Ineke Aanwezigheidslijst voor een mogelijk optreden in Radio 
Kootwijk maken.

26. Ineke Ingevulde aanwezigheidslijsten naar het bestuur sturen

27. Toos Bespreken met Ellen hoe ze erin zou staan als Corrie de make-
up commissie overneemt

28. Toos Na overleg met Ellen, Corrie vragen als contactpersoon voor 
make-up commissie. 

29. Toos/Doris Kerstinkopen doen en mail koorleden sturen

30. Doris Aan Tineke F vragen de presentielijsten van maandagavond 
voortaan aan haar te geven

31. Doris Contact met Gea of/dat zij contact met de Kei heeft over de 
aanhangwagen

31. Doris Vragen of bestuursvergadering 7 januari bij Corrie thuis kan



Besluit Datum: Besluiten blijven een jaar op de notulen staan
Besluit omschrijving:

1. Okt 2015 De secretaris beslist voortaan of mail/post voor de 
bestuursvergadering op de agenda komt, of alleen 
rondgestuurd wordt onder het bestuur en verder niet 
besproken.


