
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices dinsdag 24 november 2015
Aanvang 19.45 uur bij Ineke van Riet Paap
Aanwezig: Audrey vdB, Toos H, Doris F, Corrie B, Emma D, Ineke vRP
Afwezig:  -

1.   Opening
Audrey opent de vergadering

2.   Mededelingen
-
3.   Vaststelling agenda:
Vastgesteld. 

4.  Ingekomen post/mail:
 Rabo LedenEvent | Het podium voor lokaal talent.
Hier in de vallei is er een mogelijkheid om een avond op te treden met je 
koor/muziekband op 2 december in Cinemec. We doen hier niet aan mee i.v.m. 
de kerstdrukte. Wellicht organiseren ze het nogmaals.

Reminder: In juli/augustus kijken of het Rabo ledenevent weer wordt georganiseerd 
voor koren/orkesten. 

 Gemeente Ede: uitnodiging aanmeldavond webshop minimabeleid 
Hartstikke leuk dat VV hierbij aansluit. Leden die op deze manier lid worden, 
moeten een maandelijkse bijdrage van 5 euro betalen, naast de 150 euro die via 
de gemeente gaat binnenkomen.

Actie Toos: doorgeven aan Julia wat de bijkomende kosten gaan zijn en zorgen dat 
VV op de website wordt geplaatst

 De Medewerker: Uitnodiging Netwerkbijeenkomst MNE (Maatschappelijk 
Netwerk Ede). 

5. Uitgaande mail:
 Offertes aanvragen naar diverse touringcarbedrijven. 

6.  Notulen en actielijstje BV d.d. 15 oktober 2015
Acties 6, 7, 9 en 13 blijven staan.
Buddy taken zijn toegevoegd aan de website, komen niet in het ABC.
Corrie is contactpersoon voor de make-up commissie. 

7. Evaluaties: 
-

8. ALV:
 Notulen ALV bespreken 

Actie 6, rondmailen huiswerk, blijkt onnodig te zijn dus die doen we niet meer. 
Reminder: Audrey neemt punt 1 en 2 mee bij het volgende overleg met de MC.



9.  De Kei:
Audrey heeft contact gezocht met Henk van Voorst over het verkopen van wijn. Ook 
is toegezegd dat we gratis gebruik mogen maken van vergaderruimtes e.d.  alleen 
als er iemand aanwezig is. Daar een sectional houden is dus ook een optie. 

10.  Optredens:
 Mini kerstconcertje voor vluchtelingen in Ede

Audrey heeft contact gezocht met Vluchtelingenwerk Ede met het voorstel om een 
kerstconcertje te geven. De reactie was dat er niet te veel christelijke liederen 
gezongen moesten worden. Nu is er echter een reactie direct vanuit COA  dat ze het 
erg leuk vinden en ons graag verwelkomen. Het bestuur vind het een leuk idee, wel 
zou het fijn zijn het te combineren met een ander optreden. We kunnen buiten 
onder/bij de kerstboom zingen. Ons voorstel is om dit op 12 december na ons 
optreden in de oude kerk te doen dat om 15.00 uur eindigt.  
Actie Ineke: via de CAC aan Alfred het idee van een concertje voor vluchtelingen 
voorleggen, 12 december 16.00 uur.
Actie Ineke: aanwezigheidslijst maken/klaarleggen voor vluchtelingenconcertje.

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

Audrey heeft een samenvatting rondgestuurd. De contributie moet voortaan zelf 
overgemaakt worden, daar komt geen factuur meer voor.

12. Kerstavond Valley Voices
Het PT gaat de afsluiting organiseren op 14 december. 
Jacqueline is het laatst op 7 december, dan nemen we afscheid van haar.

13. Van de voorzitter en de commissies:

a. Voorzitter: 
 Evaluatie met Alfred.

We hebben een uitvoerig gesprek met Alfred gehad. We hebben er gezamenlijk over 
nagedacht hoe we meer aan zingen toe zouden kunnen komen. Bijvoorbeeld het 
gebruiken van bestaand repertoire om nieuwe technieken te oefenen. 
Reminder: medio februari weer een evaluatie met Alfred plannen. 

 Focusgroep 
Idee 1: De kroegentocht in december gaat niet meer lukken. Dit wordt misschien 
vervangen door een restauranttocht op zondag 14 februari, Valentijnsdag. Het idee is
om te zingen in een restaurant tegen betaling door de betreffende 
eet/drinkgelegenheid. Hierbij ligt de nadruk op het werven van nieuwe leden.
Idee 2: Om hierop voor te bereiden kunnen alle zangdocenten worden uitgenodigd 
voor de generale repetitie. Hierbij kunnen  de zangdocenten flyers o.i.d. meenemen 
om hun studenten op VV te attenderen.



Idee 3: Een projectkoor opzetten als ledenwervingsactie. Mensen komen dan 1 keer 
in de 2 weken mee repeteren voor een bepaald optreden. Die repetitie staat dan in 
dat teken. Voor het projectkoor is een bepaald bedrag verschuldigd. Het project loopt
van circa februari tot oktober. 
Idee 4: Daarnaast is gesproken over zingen tijdens een Ladies Night bij Cinemec. 
Ineke waarschuwt meteen dat het een kippenhok is waar we onversterkt onhoorbaar 
zullen zijn. Een idee is om te vragen of we dan voor/na de film kunnen zingen. 
Het bestuur is enthousiast over de ideeën en blij dat leden meedenken over 
mogelijkheden van het koor. De ideeën zijn bedacht met een verhaal in het 
achterhoofd zodat ze vernieuwend en nieuwswaardig zijn. Esmé gaat het gesprek 
hierover aan met de MC, er zullen vast wat problemen moeten worden opgelost, 
maar daar gaan we voor. Niet geschoten is altijd mis. 

b. Penningmeester:
 Belweken Vriendenloterij 

7 mensen hebben zich via de aangemeld voor de belactie. Dit is niet voldoende om 
de bonus binnen te halen, dus we laten de vriendenloterij  aan ons voorbij gaan.
Er moeten misschien dus extra acties worden georganiseerd. Een van de ideeën 
was het appels/peren plukken. 
Actie Audrey: aan Gerdie vragen uit te zoeken hoe/waar het appels/peren plukken 
zou kunnen en wat de opbrengsten zouden kunnen zijn.

 Bijdrage aanvragen Rabobank.
Volgt volgende keer.

c. Secretariaat:
 Talentenveiling

Actie Ineke: opgave formulieren talentenveiling rondsturen zodat organisatoren zich 
voor kunnen bereiden, data plannen.

 Exit-enquêtes
Nog niet binnengekomen.

 Documenten nieuwe leden
Deze zijn niet besproken in de focusgroep. We gebruiken de formulieren dus gewoon
zoals ze er liggen, met een proefperiode van 2 maanden. En aanpassing van 
mogelijke andere termijnen.

 Nieuwe leden
Er zijn 2 nieuwe leden:
Karin Reinders en Birgit van Engelshoven.
We zijn superblij met ze. Doris nodigt ze direct uit om mee te helpen met de risers.

d. Kledingcommissie (KC:
Gaan morgen opruimen en vergaderen.

e. MC:
 Evaluatie Learn2Sing

Beter dan vorige keer, maar nog steeds te theoretisch. 



De bewustwording van klanken, kleuren etc. is wel goed, maar te veel om er een 
hele avond mee bezig te zijn. Ineke wil graag dat het meer enthousiasmerend is voor
nieuwe leden. 
De focusgroep heeft ook aanbevelingen gedaan voor de Learn2Sing. Ze hebben het 
idee dat nieuwe leden het heel leuk hebben gevonden, maar dat het voor bestaande 
leden niet zo interessant was. Het is wel zinvol om zangtechniek mee te nemen in de
repetitieavonden
Actie Audrey: Bij MC/MD neerleggen of bij het inzingen mee kan worden genomen 
dat we in het gehele bereik inzingen (heel hoog/laag), en of er vaker BBS tags 
kunnen worden gezongen, met het oog op mooie akkoorden zingen en goed 
luisteren.

 Ladyspeaker(s)
Het is ons onduidelijk of de verantwoordelijkheid voor het regelen van de 
ladyspeakers bij de MC of de CAC ligt. 
Actie Ineke/Audrey: navragen bij Alfred wie ladyspeakers regelt.
Actie Ineke: Ineke W vragen als 2e ladyspeaker.

 Section Leaders
Bassen: Anne-Marie doet het organisatorische gedeelte van de bassen sectionals, 
Joke L het inhoudelijk gedeelte. 
Barries: Ineke W en Coby pakken het super op.
Actie Ineke: kaartjes sturen naar Anne-Marie, Joke L, Ineke W en Coby met een 
bedankje vanuit het bestuur.

 Coaching Jack Pinto
Hij draaide zijn coaching af zonder veel gevoel of inleving in ons koor. Het was wel 
een “hands-on” coaching, wat fijn was. Hij deed het leuk. 

 Coaching Hannah
Actie Audrey: Bij MC/MD neerleggen dat wij onduidelijkheid ervaren na een (elke) 
coaching over wat Alfred mee wil nemen van de coaching. 

f. CAC
 Korenfestival EFZO 12 december 2015
 Optreden in Leeuwarden 13 en 17 december 2015. 

Leden vonden 10 euro eigen bijdrage voor het busvervoer geen probleem. 
Actie Ineke: offertes bij busbedrijf bevestigen.
Actie Ineke: Ineke D vragen om iets lekkers te regelen voor in de bus.

 Optreden De Scheleberg, Lunteren 18 december
Actie Ineke: aan Gea laten weten dat er 17 mensen komen zingen.

 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.

Alfred dirigeert pro-deo bij dit optreden. 



g. Performance Team (PT)
Het was een goed en leerzaam educatieweekend. 
Actie Ineke: Iemand uit het PT vragen bij de volgende bestuursvergadering  om hier 
iets over te vertellen.

h. PR: 
 Wijnverkoop op de website?

Actie Audrey: Stickers maken voor de wijnflessen. A la: Bedankt voor je bijdrage. 
Fijne feestdagen! Valley Voices. (Helaas, is er volledig bij ingeschoten).

 Aanmelden voor 'In the spotlights' in VoiceEmail van BALK?
Actie Corrie: doorgeven aan PR dat we VV graag aanmelden voor ‘in the spotlights’  

i. Website:
-
j. Make-up:
-
k. Risers:
-

14. Datavolgende vergaderingen:
Dinsdag 5 januari, bij Corrie
Donderdag 18 februari, bij Emma
Donderdag 31 maart, bij Audrey
Dinsdag 10 mei, bij Doris
Donderdag 30 juni, bij Toos

15. Wvttk:  
De afsluiting van het seizoen, de laatste avond op 4 juli, wordt geregeld. Doris en 
Corrie laten weten dat er een clubje is die dat gaat organiseren. 

16. Sluiting

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 2 maanden proefperiode nieuwe leden in de gaten houden

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

 Bestuur
In juli/augustus kijken of het Rabo ledenevent weer wordt 
georganiseerd voor koren/orkesten.

 Bestuur Medio februari weer een evaluatie met Alfred plannen.



Acties Wie: Actie omschrijving:

1 Audrey Audrey neemt punt 1 en 2 van de concept notulen ALV mee bij 
het volgende overleg met de MC.

2 Audrey Aan Gerdie vragen uit te zoeken hoe/waar het appels/peren 
plukken zou kunnen en wat de opbrengsten zouden kunnen zijn.

3 Audrey Bij MC/MD neerleggen of bij het inzingen mee kan worden 
genomen dat we in het gehele bereik inzingen (heel hoog/laag), 
en of er vaker BBS tags kunnen worden gezongen, met het oog 
op mooie akkoorden zingen en goed luisteren.

4 Audrey Bij MC/MD neerleggen dat wij onduidelijkheid ervaren na een 
(elke) coaching over wat Alfred mee wil nemen van de coaching. 

5 Audrey Stickers maken voor de wijnflessen. A la: Bedankt voor je 
bijdrage. Fijne feestdagen! Valley Voices.(Helaas, is er volledig 
bij ingeschoten)

6 Audrey/Ineke Navragen bij Alfred wie ladyspeakers regelt.

7 Ineke Aan Alfred het idee van een mini concertje vluchtelingen 
voorleggen

8 Ineke Ineke W vragen als 2e ladyspeaker.

9 Ineke Via de CAC aan Alfred het idee van een concertje voor 
vluchtelingen voorleggen, 12 december 16.00uur.

10 Ineke Aanwezigheidslijst maken/klaarleggen voor 
vluchtelingenconcertje.

11 Ineke Opgave formulieren talentenveiling rondsturen zodat 
organisatoren zich voor kunnen bereiden, data plannen.

12 Ineke Kaartjes sturen naar Anne-Marie, Joke L, Ineke W en Coby met 
een bedankje vanuit het bestuur.

13 Ineke Offertes bij busbedrijf bevestigen.

14 Ineke  Ineke D vragen om iets lekkers te regelen voor in de bus.

15 Ineke Aan Gea laten weten dat er 17 mensen bij de Scheleberg komen 
zingen.

16 Ineke Iemand uit het PT vragen bij de volgende bestuursvergadering  

17 Audrey/Toos Idee uitwerken voor bijdrage Rabobank voor showkleding

18 Toos Doorgeven aan Julia wat de bijkomende kosten gaan zijn, zorgen 
dat VV op de website wordt geplaatst



19 Corrie Doorgeven aan PR dat we VV graag aanmelden voor ‘in the 
spotlights’  in VoiceEmail van BALK

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

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.


