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Vergadering	  van	  bestuur	  en	  commissies	  Valley	  Voices	  Vocal	  Group	  4	  april	  2013	  
	  

Aanwezig	  namens	  bestuur:	  Joke	  Puttenstein,	  Gea	  Jonker,	  Coby	  Datema,	  Julia	  van	  der	  Kooij	  
en	  Esmé	  Lens	  (notulen)	  
Aanwezig	  namens	  CAC:	  Gea	  Jonker,	  namens	  Presentationcie.:	  Yvonne	  Sol,	  namens	  
Kledingcie.:	  Christa	  Hoek	  Ketting,	  Sylvia	  de	  Veld,	  namens	  Make-‐upcie.:	  Ellen	  van	  Manen,	  
namens	  Muziekcie.:	  Alfred	  de	  Jonge,	  Margret	  Timmermans,	  namens	  PR-‐cie.:	  Liesbeth	  de	  
Goede,	  Ineke	  Westerbroek,	  namens	  Risercie.:	  Doris	  Fikenscher,	  Rina	  Deijns	  namens	  
Barcie.:	  Greet	  Perdijk	  dirigent	  Alfred	  de	  Jonge.	  	  
Met	  kennisgeving	  afwezig:	  Gerdie	  Ponsen.	  
	  
1. Opening	  20.10	  uur	  opent	  Joke	  de	  vergadering.	  
2. Mededelingen	  
Joke	  geeft	  kort	  de	  indeling	  van	  de	  avond	  weer:	  het	  Tijdspad	  wordt	  besproken.	  Commissies	  
krijgen	  steeds	  10	  minuten	  voor	  het	  inbrengen	  en	  toelichten	  van	  punten.	  Nadat	  alle	  punten	  
zijn	  verzameld	  volgt	  er	  een	  ronde	  waarin	  gereageerd	  kan	  worden	  op	  het	  Tijdspad.	  
3. Tijdspad	  /	  Meerjarenplanning	  doornemen.	  	  
Punten	  worden	  ingebracht	  per	  commissie.	  
De	  planning	  wordt	  toegelicht:	  het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  eens	  in	  de	  twee	  jaar	  een	  tijdspad	  
wordt	  afgesproken	  met	  alle	  commissies.	  Daarnaast	  maakt	  iedere	  commissie	  elk	  jaar	  een	  
plan	  aan	  het	  begin	  van	  het	  zangseizoen:	  van	  na	  de	  zomervakantie	  tot	  na	  de	  volgende	  
zomervakantie.	  	  
Het	  begrip	  conventieseizoen	  wordt	  toegelicht:	  het	  seizoen	  waarin	  de	  conventie	  valt.	  Dus	  
die	  start	  in	  de	  maand	  september	  voorafgaand	  aan	  het	  jaar	  van	  conventie.	  	  
Barcie.:	  Met	  nieuwe	  barvrijwilligers	  Monique	  en	  Stephen	  loopt	  het	  goed.	  Graag	  meer	  
barmedewerkers.	  Hopelijk	  loopt	  in	  een	  nieuwe	  oefenruimte	  de	  bar	  ook	  goed.	  	  
CAC:	  Geen	  inbreng	  	  w.b.	  tijdspad.	  
Kledingcie.:	  Wil	  tijdig	  weten	  of	  de	  optredens	  binnen	  of	  buiten	  zijn.	  Voor	  buitenoptredens	  is	  
er	  nog	  niet	  veel	  kleding.	  Cie.	  wil	  eerst	  weten	  wat	  de	  bedoeling	  is,	  voordat	  er	  iets	  wordt	  
aangeschaft/	  gepland.	  Ze	  willen	  aanvulling	  op	  petrol	  kleding	  zoeken.	  
Make-‐upcie.:	  De	  commissie	  heeft	  het	  idee	  dat	  iedereen	  zich	  comfortabel	  voelt	  met	  deze	  
make-‐up.	  Ellen	  vindt	  het	  Tijdspad	  zeer	  ambitieus.	  Is	  het	  haalbaar?	  We	  moeten	  het	  wel	  
goed	  doen.	  	  
Muziekcie.:	  Margret	  stelt	  dat	  het	  tijdspad	  eigenlijk	  een	  activiteitenkalender	  is.	  
Beleidsafspraken	  missen	  visie.	  Alfred	  wil	  een	  artistiek	  plan	  voor	  komende	  vijf	  jaar	  maken.	  
Mist	  grote	  lijnen.	  Julia;	  Er	  zijn	  pas	  nog	  afspraken	  gemaakt	  in	  de	  ingelaste	  ALV	  van	  oktober	  
2011,	  maar	  we	  raken	  steeds	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  de	  afspraken	  kwijt.	  Doelen	  stellen	  tot	  
bijv.	  conventie	  2015.	  Willen	  we	  in	  de	  top	  5?	  Dan	  moeten	  we	  daarnaar	  toe	  werken.	  En	  bijv.	  
alleen	  maar	  barbershop	  zingen?	  Maar	  willen	  we	  dat?	  Nee,	  we	  willen	  ook	  a	  capella	  zingen.	  	  
Presentation:	  Tijdspad	  is	  erg	  veel.	  Commissie	  verzoekt	  of	  in	  het	  nieuwe	  repertoire	  ook	  
choreo	  nummers	  zitten	  en	  of	  er	  coaching	  op	  gebied	  van	  presentation	  komt	  met	  misschien	  
weer	  nieuwe	  technieken.	  We	  hebben	  al	  grote	  stappen	  gemaakt,	  maar	  het	  kan	  altijd	  beter.	  
We	  willen	  meer	  afwisselingen	  in	  opstellingen.	  
PR:	  Verzoek	  of	  de	  nieuwe	  infobrief	  voor	  nieuwe	  leden	  ook	  naar	  de	  koorleden	  gestuurd	  kan	  
worden.	  Ook	  wil	  de	  PR	  er	  meer	  verwachtingen	  in	  zetten.	  PR	  is	  beter	  op	  orde.	  Periode	  vlak	  
voor	  en	  na	  de	  zomer	  is	  lastig	  om	  optredens	  te	  plannen.	  Doelstelling/verwachting	  	  van	  de	  
open	  avond/meezingavond	  bepalen.	  VV	  zouden	  meer	  moeten	  twitteren,	  retweeten	  en	  	  
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Facebook	  gebruiken.	  We	  moeten	  meer	  jongere	  leden	  proberen	  te	  krijgen	  d.m.v.	  moderne	  
songs	  niet	  perse	  barbershop.	  Bij	  de	  Open	  avond	  hebben	  van	  de	  jonge	  mensen	  meer	  dan	  de	  
helft	  	  aangegeven	  dat	  men	  interesse	  heeft,	  uiteindelijk	  zijn	  er	  weinig	  overgebleven.	  Te	  
weinig	  tijd,	  weinig	  kwaliteit.	  We	  zijn	  een	  koor	  met	  ambitie	  dus	  we	  vragen	  wel	  veel	  van	  de	  
nieuwe	  leden.	  We	  hebben	  ons	  best	  gedaan	  om	  de	  mensen	  te	  houden.	  	  
Telebaba	  is	  opgeheven.	  Vertaling	  van	  evaluatie	  conventie	  betrekken	  in	  beleid.	  	  
Riserscie.:	  wacht	  af	  wanneer	  ze	  nodig	  zijn.	  
	  
Aktiviteitenkalender	  2013/2014	  
	  
2013	  
-‐Maart	  	  Conventie	  
-‐Bouwen	  aan	  repertoire	  en	  onderhouden	  	  
(kan	  uit	  aktiviteitenkalender	  is	  geen	  akt.)	  
-‐4	  april	  commissievergadering.	  Bestuur	  +	  commissies	  Tijdsplanning	  doorspreken	  
-‐22/6	  Korenfestival	  Roots	  in	  the	  Woods	  
-‐Eind	  seizoen	  Korenfestival	  	  Hengelo	  (?)	  of	  Apeldoorn	  (gaat	  wel	  door)	  	  
-‐Eindejaarsavond/Reünie	  oud	  koorleden	  (i.v.m.	  afsluiting	  Jubileumjaar)	  
-‐24/8	  Heideweek;	  Toon	  Hermanshuis	  Korenfestival.	  Haalbaar??	  Alfred	  is	  evt.	  aanwezig.	  Ook	  
repetitie	  mogelijk	  19/8.	  Wel	  genoeg	  leden?	  Niet	  ensemble.	  Snel	  inventariseren.	  	  
-‐September	  Open	  Repetitie.	  Doel	  nieuwe	  leden.	  
-‐14	  december:	  Koren	  op	  weg	  naar	  	  Kerst,	  festival.	  
-‐Valley	  Voices	  Christmas	  Party	  incl.	  verloting	  	  Esmé	  licht	  dit	  toe.	  De	  MC	  geeft	  aan	  dit	  geen	  goed	  idee	  
te	  vinden.	  	  Haalbaar?	  Niet	  show	  met	  kerst	  +	  in	  voorjaar.	  Dit	  is	  te	  veel.	  	  
-‐9	  November	  Topfestival,	  de	  Doelen	  R’dam.	  	  Alfred;	  nu	  niet	  mee	  doen.	  	  Dit	  is	  nog	  te	  vroeg.	  Alleen	  
kijken	  misschien	  in	  2015	  meedoen.	  	  
-‐Kerst:	  nieuw	  repertoire,	  veel	  optredens,	  	  
2014	  
-‐januari:	  Meezingavond	  met	  aansluitend	  Learn2Sing	  (nieuwe	  vorm)	  
-‐Vanaf	  januari	  algemeen	  nieuw	  repertoire	  instuderen,	  oefenen	  voor	  	  concert.	  kan	  er	  af	  
-‐maart/april	  	  oefenzaterdag	  voor	  concert	  
-‐Mei/juni	  	  concert	  in	  Cultura.	  	  niet	  vòòr	  mei	  
-‐juni	  Korenfestival	  Roots	  in	  the	  Woods	  ook	  HACO	  in	  dat	  weekend.	  Optreden	  Valley	  Voices	  gaat	  
voor.	  
-‐Eind	  seizoen	  Korenfestival	  =	  teveel	  kan	  er	  af	  
-‐September:	  	  Open	  Repetitie.	  Doel	  nieuwe	  leden.	  
-‐Kerst;	  geen	  of	  weinig	  	  	  
-‐Richting	  conventie	  2015	  	  

	  
	  
Beleid;	  	  Alfred;	  In	  klein	  comité	  verder	  beleid	  uitwerken	  bestaande	  uit	  PR,	  MC	  en	  
bestuur.	  Het	  resultaat	  voorleggen	  in	  ALV.	  De	  vergadering	  wordt	  gepland	  op	  23/4	  	  bij	  
Yvonne	  thuis.	  Input	  van	  alle	  commissies	  naar	  Esmé	  sturen.	  	  
Willen	  we	  naar	  de	  volgende	  Conventie;	  Margret.	  Wel	  naar	  conventie	  gaan	  om	  aan	  
niveau	  te	  werken.	  Dit	  gebeurt	  niet	  bij	  bijv.	  kerstoptreden.	  Julia:	  wil	  naar	  de	  conventie	  
om	  kwaliteit	  te	  behouden,	  maar	  wil	  daarnaast	  graag	  weer	  meer	  	  spontaan	  zingen	  zoals	  
bij	  kerstoptredens.	  Ineke;	  wil	  wel	  naar	  conventie,	  maar	  niet	  zolang	  werken	  aan	  2	  
nummers.	  Andere	  werkvormen	  kiezen.	  Coby	  wil	  wel	  conventie	  overslaan.	  Investeren	  
in/	  Ruimte	  scheppen	  voor	  andere	  dingen.	  Sylvia	  wil	  met	  meer	  inzet	  naar	  conventie	  +	  
nieuwe	  nummers	  ook	  Ellen	  wil	  dit.	  Ze	  wil	  meer	  afwisseling	  in	  de	  aanloop	  er	  naar	  toe.	  
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Focussen	  op	  zang.	  Minder	  optredens.	  Rina	  wil	  niet	  het	  hele	  weekend	  naar	  de	  conventie	  
maar	  wel	  meedoen.	  Greet	  wil	  ook	  overslaan	  en	  bijv.	  HACO	  doen.	  Het	  voordeel	  van	  de	  
conventie	  is	  dat	  de	  nummers	  er	  wel	  goed	  in	  zitten.	  Christa	  wil	  ook	  overslaan	  en	  naar	  de	  
HACO.	  Ze	  wil	  wel	  kijken	  bij	  de	  conventie.	  Yvonne	  is	  bang	  dat	  als	  we	  overslaan	  dat	  de	  
kwaliteit	  achteruitgaat.	  HACO	  is	  wat	  anders.	  Liesbeth	  staat	  er	  dubbel	  in.	  Na	  afloop	  is	  
het	  demotiverend	  door	  de	  waarde	  die	  aan	  de	  uitslag	  wordt	  toegekend.	  Lat	  moet	  hoog	  
blijven	  liggen.	  Doris	  wil	  naar	  conventie.	  Esme	  +	  Joke	  willen	  ook	  naar	  conventie.	  Joke	  wil	  
ook	  lang	  aan	  conventieliedjes	  werken.	  Alfred	  zegt	  dat	  er	  meer	  meetpunten	  mogelijk	  
zijn.	  Bijv.	  topfestival.	  Als	  we	  beide	  stijlen	  willen	  doen	  moeten	  we	  conventie	  blijven	  
doen.	  In	  het	  tussenjaar	  kun	  je	  a	  capella	  doen.	  Als	  je	  niet	  meedoet	  dan	  meedoen	  aan	  
topfestival	  om	  wel	  een	  doel	  te	  hebben	  om	  naar	  toe	  te	  werken.	  Topfestival	  wordt	  ook	  
moeilijk	  om	  voor	  geselecteerd	  te	  worden.	  We	  behoren	  niet	  tot	  de	  top.	  	  
Protocol;	  Het	  protocol	  nieuwe	  leden	  hebben	  de	  commissies	  toegestuurd	  gekregen;	  
Reacties	  hierop	  kan	  men	  via	  de	  mail	  sturen	  naar	  Esmé.	  	  

4. Rondvraag	  	  
• Gevraagd	  nieuwe	  bestuursleden.	  Men	  kan	  evt.	  een	  overstap	  maken	  vanuit	  een	  

commissie	  naar	  het	  bestuur.	  Met	  drie	  bestuursleden	  na	  de	  ALV	  in	  september	  
bestaat	  het	  koor	  niet	  meer.	  	  

• Alle	  commissies	  voor	  1	  juni	  jaarverslagen	  en	  begroting	  inleveren.	  
5. Sluiting.	  Om	  23.05	  uur	  sluit	  Joke	  de	  vergadering.	  
	  


