
 

Concept Bestuursvergadering Valley Voices dinsdag 5 januari 2016 
Aanvang 19.45 uur bij Corrie Boshoven 
Aanwezig: Ineke, Corrie, Doris, Toos, Audrey 
Gasten: Joke P, Gea 
Afwezig:  Emma  
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
Audrey opent de vergadering en heet onze gasten welkom. Een afvaardiging van het 
Performance Team is deze keer onze gast. 
 
2.  Ingekomen en uitgaande post/mail: 
• Multiprintede 

N.a.v. het verhaal in Ede Totaal hebben zij contact met ons gezocht met een 
aanbieding. Als wij drukwerk nodig hebben, kunnen we dat bij MultiprintEde bestellen en 
zij kunnen dan een advertentie plaatsen, waarbij voor het drukwerk een speciale 
aanbieding kan worden gemaakt. Ineke legt een lijst aan met handige adressen en dit 
adres wordt aan de lijst toegevoegd. Gea beantwoordt het aanbod. 

• Pop-up Parkweg 
 We hebben bericht gekregen dat om mee te doen aan het Popup event van 2016, we 

ons uiterlijk 8 januari kunnen aanmelden. Aangezien we onze beker willen verdedigen, is 
het even belangrijk om dat te doen. Ineke zoekt het bericht op en zal ons aanmelden 
hiervoor. Mocht het onverhoopt niet blijken te kunnen, kunnen we ons altijd nog 
terugtrekken. 

 
3.  Notulen en actielijstje BV d.d. 29 november2015 
Openstaande actiepunten onderaan deze notulen aangepast aan de stand van zaken. 
 
4. Performance Team 
Het bestuur is blij met de aanwezigheid van het PT in de vergadering, omdat het een mooie 
gelegenheid is om met elkaar te praten over hoe het wederzijds gaat. De volgende punten 
zijn besproken: 
• Het PT is op educatie weekend geweest en heeft daar ook een verslag van toegestuurd.  
• Het PT ervaart voldoende ruimte van bijv. Alfred om hun taak te kunnen uitvoeren. Ze 

merken dat Alfred presentation/staging belangrijk vindt en voelen zich daardoor 
gesteund. 

• Het PT krijgt de songs niet eerder dan de rest van het koor. Dat zou wel prettig zijn, 
zodat zij zich ook goed kunnen voorbereiden op hoe het koor zich in de song gaat 
opstellen en hoe ze de interpretatie met presentation/staging kunnen ondersteunen. In 
principe wil je aan elke song iets toevoegen. 

• De link met de MC is belangrijk voor het PT. Yvonne zit in beide teams, dus dat is een 
mooie verbinding. 

• Het zou prettig zijn als we aan de start van de repetitie van een song de vertaling of het 
verhaal kunnen krijgen. Dan kunnen we vanaf het begin als leden hetzelfde 
uitgangspunt voor interpretatie van de tekst hebben. We hadden bijv. bij Black is the 
colour nogal wat verschillende beelden erbij. 

• Bij het educatie weekend kwam aan bod dat een ideaal optreden van een halfuur 
bestaat uit vooral uptempo nummers die populair zijn bij het publiek en zeer weinig 
ballads.  

• Plannen voor coachings van PT: er is een begroting voor. 6 februari volgt het PT een 
coaching Koorregie van Marlous Luiten en Eva van Rooijen. Coaching over humor. Het 
bestuur deelt de visie van het PT om te investeren in de kennis van de commissie leden 
en als de gelegenheid zich voordoet is het ook leuk om als koor een coaching van een 
pro te volgen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het PT. 
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5. Evaluaties: 
• Korenfestival EFZO 12 december 2015: Mooi. 
• Vluchtelingen: Warm en koud tegelijk. Een bijzondere ervaring. 
• RIBW: Gezellig, verrijkend, bijzondere mensen. Respect. 
• Concert Leeuwarden: Feestje, samenwerking, leuk, bus top, teambuilding. 
• Scheleberg: Muzikaal behang, dat weet je van te voren, je verdient ermee, weinig 

response. Professionele ontvangst, mensen op hun kerstbest, vraag of het fleece vest 
nog wel kan bij zo’n glamoureus feest (zie ook punt Rabobank sponsoring). Binnen 
gingen de fleece vesten uit en was de kleding niet uniform.  

• Het Loo: Buiten optredens in de vorm van een popup maken de interactie met het 
publiek leuk en spannend. Als we zingen met dirigent is onze zang beter, maar onze 
interactie met het publiek minder. Audrey bespreekt het met Alfred, hoe hij het ziet.  

• Kerstavond Valley Voices: een heel leuke avond, met een dito lied. Het verzoek om het 
te regelen was wel wat laat.  

• 4 januari, benoeming erelid in een bijzondere ALV: heerlijke avond. 
• Tekst My Immortal: er zijn leden die moeite hebben met de tekst van deze song. Audrey 

neemt met betrokkene contact op, om de mogelijke oplossing te zoeken.  
 
6. Holland Harmony/BALK 
• Nieuwe catsong: With a song in my Heart: Het is een echte mannensong. Het is een 

vrije tijd instudeer lied. In the pocket houden voor eventueel volgend jaar tijdens de 
afterglow. 

• De mp4-versie in hoge resolutie van onze conventiesongs: Deze is in archief bij Audrey, 
die hem zal hem doorsturen naar MC, als die daar prijs op stelt. 

 
7. Van de voorzitter en de commissies: 
 
a. Voorzitter:  
• Evaluatie met Alfred: Emma en Audrey hebben de evaluatie met Alfred n.a.v. de ALV 

samen gedaan. Was een fijn gesprek, goed om te doen en ook goed om regelmatig in 
gesprek te blijven. 

• Focusgroep: het eerste plan van de focusgroep is met de MC/MD gedeeld. Er wordt nu 
over verder gesproken hoe het plan zo kan worden geplooid dat het ook werkbaar voor 
de MD is. 

• Is er eigenlijk een vicevoorzitter/vicesecretaris en vicepenningmeester (art. 27 
Huishoudelijk reglement): We besluiten dat we elkaar vervangen. 

 
b. Penningmeester: 
• Bijdrage aanvragen Rabobank: om voor een sponsoring door de Rabobank in 

aanmerking te komen, is een offerte nodig. Onze kledingcommissie is prijs- en 
modebewust en slaat toe als zich een goede gelegenheid voordoet. Dan is het dus lastig 
om het Rabobank sponsor traject te doorlopen. De door de kledingcommissie lang 
gewenste vervanging van de fleece vesten zou zich daar wel voor kunnen lenen. Toos 
neemt dit idee mee naar de kledingcommissie.  

 
c. Secretariaat: 
• Talentenveiling: diverse acties zullen de komende maanden uitgevoerd worden.  
• Exit-enquêtes: tot op heden hebben we niet het idee dat we van de feedback kunnen 

leren. Een van de exit enquêtes geeft wel aanleiding voor een nader gesprek met de 
betrokkenen.  

 
d. Kledingcommissie (KC): 
• notulen KC vergadering. 
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• De nieuwe broek is uitgedeeld, bedoeld ter vervanging van de eigen zwarte broek. 
Compliment voor de kledingcommissie voor de keuze, uitvoering en efficiency. 

 
e. MC: 
• Section Leaders: Joke L en Anne-Marie doen het samen heel goed. Ook de Bari’s met 

Ineke W en Coby doen het goed met elkaar. Het bestuur is al deze leden en de 
bestaande Section Leaders erkentelijk voor hun inzet. 

• Fun factory: 20 maart mogelijkheid om mee te doen met een optreden. We melden ons 
af, omdat we de datum liever beschikbaar houden voor een mogelijk optreden in Ede. 

 
f. CAC 
• Opella heeft gebeld met de vraag of we willen optreden in mei of juni in de 

Breukelderhof. Een budget van € 225 is ervoor beschikbaar. Het bestuur geeft hiervoor 
groen licht. Het past mooi bij de wens om ons dit voorjaar zoveel mogelijk in Ede en 
omstreken te laten zien. De CAC pakt het verder op. 

• Zingen voor jubilarissen besproken.  
 
g. PR:  
• Aanmelden voor 'In the spotlights' in VoiceEmail van BALK: Corrie heeft het met Ineke 

W  besproken. In 2015 was het niet meer mogelijk maar in 2016 zullen we er wel mee 
verder gaan. Misschien goed om te combineren met het plan van de focusgroep, om dat 
als onderwerp te kiezen voor “in the spotlights” 

• Van Joke P de tip om het verhaal van haar erelidmaatschap naar Holland Harmony te 
sturen als persbericht, zodat Valley Voices daardoor weer bovenaan de lijst komt te 
staan. 

 
h. Website: 
• Aanpassing i.v.m. auditie traject in ABC/Huishoudelijk reglement.  Huishoudelijk 

reglement kan alleen via de ALV, dus dat punt t.z.t. meenemen. Het secretariaat zal de 
wijziging van het huishoudelijk reglement op dat punt t.z.t. voorbereiden. Julia verzorgt 
het ABC, dus het uittreksel van Julia vragen. Bij de reminders voor de ALV 

 
i. Make-up: 
• Ellen heeft Corrie gevraagd om de make-up koffer voorlopig in beheer te houden. Als 

Corrie en Ellen kunnen samenwerken, is Ellen daarin niet meer alleen. Het is een idee 
om de make-up instructie nog eens door te nemen. Corrie gaat Ellen voorstellen om 
hierover samen om de tafel te gaan. Omdat de make-up commissie heel klein is, zullen 
bij grotere optredens zoals bij de conventie de mensen die gaan helpen goed moeten 
worden geïnstrueerd om allemaal hetzelfde resultaat te krijgen. 

 
j. Risers: 
Er lijken steeds minder mensen beschikbaar, vooral voor het opzetten. Doris heeft een 
schema gemaakt tot april. Misschien kunnen we volstaan met een riserdeel minder. Dat 
gaan we proberen. Het DB wil wel helpen, maar in de gewone praktijk van de repetitie avond 
blijkt dat echt heel lastig te combineren. Na een repetitie wordt je als DB best veel 
aangesproken en dan schiet het erbij in en ben je te laat. Afgesproken wordt om het DB niet 
meer vast in te roosteren, maar bij uitval van mensen, vallen ze in. 
 
8. Wvttk:   
• Doris had aangegeven tot januari te kijken of ze lid van het bestuur wil blijven. Dit 

seizoen blijft ze aan, maar of het volgend jaar kan worden voortgezet is nog niet 
duidelijk. Mogelijk ontstaat volgend seizoen dus een vacature, die bij de komende ALV 
zal moeten worden ingevuld. #blij mee. 
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• De Aanwezigheidslijst van de repetitie avonden wordt ter analysering overhandigd. De 
lijst van de optredens volgt nog. Het is wel fijn als elke repetitie avond even bekend 
wordt gemaakt wie er niet zijn of wie er later komen. Audrey vraagt aan Tineke wat het 
prettigste moment is voor haar.  

• Erelid Joke wil niet vrijgesteld worden van contributie. Dit moet worden gemeld aan 
Emma. 

• Er zijn dit jaar enkele jubilarissen en bijzondere verjaardagen te verwachten.   
 
8. Datum en plaats volgende vergaderingen: 
Donderdag 18 februari, bij Emma 
Donderdag 31 maart, bij Audrey 
Dinsdag 10 mei, bij Doris 
Donderdag 30 juni, bij Toos 
 
10. Sluiting  
Met dank aan onze gastvrouw. 
 

Acties Wie: Actie omschrijving: 
1 Audrey Audrey neemt punt 1 en 2 van de actielijst 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 Emma Nakijken of de Kei een inboedelverzekering heeft voor de kleding e.d. 
6 Audrey Opbouw halfuur optreden wat is de visie van de MC hierop. 
7 Audrey Interpretatie van de song zo snel mogelijk na de start (overleg met MC) 
8 Audrey Wanneer met en wanneer zonder dirigent optreden. 
9 Audrey Bespreken tekst My Immortal 
10 Audrey MP4 van optreden conventie 2015 naar archief MC 
11 Toos Offerte voor fleece vesten i.v.m. mogelijke sponsoring door Rabobank. 
12 Audrey Vervolg gesprek n.a.v. exit enquête 
13 CAC Feest programma 
14 Corrie In the spotlight volgen 
15 Corrie Persbericht naar Holland Harmony, bespreken met Ineke W 
16 Audrey Julia vragen om het ABC nog aan te passen op basis van het nieuwe 

auditie traject. 
17 Ineke Aanwezigheidslijsten optredens 
18 Ineke Lijst met handige adressen maken 
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Re 
minder 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. 

•  Bestuur 
ALV: aanpassing huishoudelijk reglement op het punt van het verkorte 
auditie traject. 

 
 
 

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. 

 
 


