
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 18 februari 2016
Aanvang 19.45 uur bij Emma
Aanwezig: Audrey, Toos, Corrie, Doris, Emma (notulen)
Afwezig:  Ineke (met kennisgeving)

1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda:
Audrey opent om 19.50. Er zijn geen mededelingen. 
Punt 6g, conventie, wordt toegevoegd.

2.  Ingekomen en uitgaande post/mail:
 Bevestiging van BALK dat de gegevens van onze ledenlijst zijn verwerkt.
 Bij Sectheater opgegeven dat we weer met het Popupfestival mee willen doen
 Bevestiging 'Ede doet mee' 
 Malkander: Maak kans op een donatie voor jouw vereniging of stichting! Aan-

melden tot 31 januari a.s. (helaas te laat!, maar we voldeden ook niet echt aan
de voorwaarde: Zich lokaal inzetten om mensen vooruit te helpen.

 Uitnodiging Penningmeesteroverleg Holland Harmony 12 maart 2016
 
3.  Notulen en actielijstje BV d.d. 5 januari 2016
Punten 1,3,4,6,7,8 en 18 blijven staan. 

4. Evaluaties: gesprek Tinie
Audrey is langs geweest bij Tinie om te praten over een punt uit haar exit enquête 
dat de rokers er aan bijdragen dat er weinig geafterglowed wordt. Dit had zij uit de 
notulen circa anderhalf jaar geleden opgemaakt. Dit is opgehelderd en ze hebben 
lekker koffie gedronken. 

5. Holland Harmony/BALK
 Uitnodiging HH Penningmeesteroverleg 12 maart 2016. 

Tulip Inn Meerkerk, Energieweg 116, 4231DJ Meerkerk. Tel : 0183352198 
Actie Emma: Gerdie of Ellen vragen of zij belangstelling hebben om mee te gaan (en 
te rijden). Of een andere auto regelen.
Dingen om te vragen zijn wat anderen aan hun dirigent betalen, BUMA/STEMRA 
rechten omtrent mp3tjes op de website.

 BALK: 
Uit een mail: “Naar aanleiding van de inventarisatie kom ik heel veel geluidsfragmenten op websites 
tegen. Het is alleen toegestaan om geluidsfragmenten op de eigen website te plaatsen als je hiervoor 
een contract hebt afgesloten met STEMRA. Als dit niet het geval is, dan zou ik heel snel deze 
fragmenten van de website verwijderen. De boetes zijn namelijk fors die hiervoor worden gegeven 
door STEMRA (een paar honderd tot euro 1000,00).

Het is alleen toegestaan om een Youtube link als embedded file op de eigen website te plaatsen. 
Youtube heeft namelijk een contract met BUMA/STEMRA afgesloten. Deze mogelijkheid is dus gratis!



Mocht je een filmpje via Vimeo of andere kanalen hebben geplaatst informeer dan even of zij een 
contract met STEMRA hebben afgesloten (dat is mij niet bekend namelijk) en of je deze filmpjes 
zonder problemen kunt plaatsen op je website.

Zoals gezegd gaan we in gesprek met BUMA/STEMRA. Zolang we nog geen regeling met hen 
hebben afgesloten gelden bovenstaande regels. “

6. Van de voorzitter en de commissies:

a. Voorzitter: 
 Evaluatie met Alfred

Wordt gepland voor in maart. Ook bespreken wat zijn ambitie en strategie voor de 
conventie zijn. 

 Focusgroep: bijeenkomst met MC
De focusgroep heeft eerder 3 ideeën geopperd. Deze zijn met MC besproken. De 
MC had hier in eerste instantie moeite mee omdat zij dit jaar hadden bestempeld als 
rustjaar. Daarna zijn de ideeën verder uitgewerkt.
Idee 1: Allen Geense (binnenstadmanager) biedt aan dat wij binnen in de horeca 
kunnen komen zingen. Hopelijk gaan ze hier akkoord mee en dan is er zelfs een 
vergoeding te krijgen. Er hebben zich genoeg mensen opgegeven voor zondag 20 
maart. 
Idee 2: contact zoeken met zangdocenten om hen uit te nodigen voor de repetitie. Zij
worden dan hopelijk enthousiast. Daarmee hopen we op mond-tot-mond reclame 
onder hun leerlingen. De datum moet nog afgestemd worden met Alfred.
Idee 3: projectkoor opzetten is veel over gebrainstormd. Het idee nu is om het in een 
periode van 4-6 weken te doen en af te sluiten op 30 mei met een optreden. Wellicht 
kan het slotconcert plaats vinden in de Edese concertzaal. 
Nog in het vat zitten een optreden bij Airborne en Pure Passie. Van dat laatste is het 
thema ‘back to nature’. 
Actie Audrey: leden vragen om ideeën voor het ‘back to nature’ thema van festival 
Pure Passie.

b. Penningmeester:
 Bijdrage aanvragen Rabobank.

Kledingcommissie is afgelopen dinsdag bij elkaar geweest. Ze willen iets chiquers 
dan de rode fleece vesten aankopen en hiervoor een bijdrage aanvragen bij de 
Rabobank. Ze hebben nu nog niets op het oog. Dit is wel nodig voor de offerte die 
we in zouden kunnen dienen. 

 Appels-en-peren-pluk-project
Bij de ALV vertelde Gerdie dat een ander koor in Ede veel geld had verdiend met het
plukken van appels en peren. 
Actie Emma: contact opnemen met contactpersoon appels en peren plukken: Sander
de Vree, Wehleseweg 51, Wheel Dodewaard. 

 Wat doen we met mensen die aangeven financieel krap te zitten en daardoor 
problemen ervaren om lid te worden of te blijven, of bijvoorbeeld daardoor 
belemmerd worden om mee te gaan naar een conventie of oefenweekend. 



Kunnen we bijvoorbeeld onze bestaande leden laten meeprofiteren van Ede 
doet mee?

Gea is op de hoogte van deze regeling. Dus zij kan potentiële nieuwe leden hiervan 
op de hoogte stellen. 
Actie Audrey: bij mededelingen de financiële bijdrage via 'Ede doet mee' bekend 
maken onder de leden. 
Actie Emma: begroting nakijken of er nog ruimte is voor aanschaf laxvox slangetjes.

c. Secretariaat:
 Informatiebrief nieuwe leden (zie bijlage)

Actie Audrey: laatste versie informatiebrief nieuwe leden afmaken.
 Twee nieuwe leden, Anita en Verena

Jeeej! Hartstikke leuk. Er zijn al buddy's geregeld.

d. Kledingcommissie (KC):
Zie ook bij penningmeester. Er zijn geen plannen voor nieuwe kleding. 

e. MC:
Actie Corrie/Doris: overleggen met Joke Lud hoe het bestuur kan helpen bij de 
sectionals van de bassen zodat deze beter bezocht worden. 
Audrey is de contactpersoon tussen MC en bestuur.
Actie Audrey: meenemen in overleg MC hoe de verhouding BBS-andere songs zich 
verhoudt.
De kooropstelling wordt komende periode vernieuwd.
Coby is ingewerkt in NoteWorthy om Yvonne te vervangen om nieuwe liedjes aan te 
maken en dingen aan te passen. 

f. CAC:
 Optreden Airborne
 Soroptimisten congres, congres in Ede in september 
 Optreden Zorginstellingen Bennekom 26 mei (gaat door)
 Optreden Pure Passie
 Optreden Amusing Hengelo 4 juni (zie mail van 26 januari)

Actie Audrey: MC vragen wat zij van Amusing Hengelo of een ander festival vinden. 
 Korenfestival Heideweek zondagmiddag 21 augustus 2016

Actie Audrey: MC melden dat wij liever niet mee doen aan de Heideweek, vragen of 
ze het daarmee eens zijn. 

 Korendag Zandvoort 1 oktober 2016
 Pop-up festival Ede, 1e week van juni. De eerstvolgende bijeenkomst was 

vrijdag 5 februari, 20.00 uur aan de Parkweg 53 in Ede. Helaas is er niemand 
van ons naar toe geweest, de mail was pas 4 februari verstuurd.
We hebben ons aangemeld om onze wisselbeker te verdedigen. 

Actie Audrey: Ander koor/commissielid vragen naar pop-up festival 
informatiebijeenkomsten te gaan en inspireren.



 Dickens Fair Bennekom 9 en 10 december 2016
Actie Audrey: MC vragen of Dickens fair Bennekom op te nemen is in het 
kerstprogramma.

 EFZO
EFZO nodigt koren uit voor korenfestival op 11 juni en kerst in de oude kerk op 17 
december. Onze voorkeur gaat uit naar 17 december.
Actie Audrey: met MC afstemmen welk festival en welk EFZO optreden. 

g. Conventie
Audrey heeft wat statistiek berekend uit de aanwezigheidslijsten van de leden. Leuk 
om te zien en horen. Maar kunnen we hier iets mee naar de leden? Het zou leuk zijn 
als leden hun eigen score kunnen verbeteren. 
Actie Audrey: Gemiddelde scores aanwezigheid mededelen aan het koor.
Actie Doris: Tijdens de repetitie Alfred herinneren Tineke de ruimte te geven om de 
afwezigen te benoemen.
Actie Audrey: Draaiboek conventie opzoeken
Actie Audrey: Mededelen dat 2017 een conventiejaar is. Spaarplan mogelijkheid 
introduceren. 

g. PR:
- 

h. Website:
Gaat goed.

i. Make-up:
Corrie heeft met Ellen gesproken over vervanging van sommige kleuren make-
up/nagelak en mogelijke scholing van de commissieleden.

j. Risers:
Er worden 5 risers opgezet. 
Actie Doris: nieuwe leden vragen voor de riserdienst.

7. Datum en plaats volgende vergadering:
21 maart bij Audrey

8. Wvttk:  
-

9. Sluiting 
Audrey sluit om 22.12 uur.



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 met MC afstemmen welk festival en welk EFZO optreden. 

3. Audrey MC vragen wat zij Amusing Hengelo vinden.

4. Audrey MC vragen of Dickens fair Bennekom op te nemen is in het 
kerstprogramma.

5. Audrey Gemiddelde scores aanwezigheid mededelen aan het koor.

6. 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.

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

8. Audrey Opbouw halfuur optreden wat is de visie van de MC hierop.

9. Audrey Interpretatie van de song zo snel mogelijk na de start (overleg met MC)

10. Audrey Wanneer met en wanneer zonder dirigent optreden.

11. Audrey leden vragen om ideeën voor het ‘back to nature’ thema van festival Pure
Passie.

12. Audrey bij mededelingen de financiële bijdrage via Ede doet mee bekend maken 
onder de leden.

13. Audrey laatste versie informatiebrief nieuwe leden afmaken.

14. Audrey meenemen in overleg MC hoe de verhouding BBS-andere songs zich 
verhoudt.

15. Audrey MC melden dat wij liever niet mee doen aan de Heideweek, vragen of ze 
het daarmee eens zijn.

16. Audrey Ander koor/commissielid vragen naar pop-up festival 
informatiebijeenkomsten te gaan en inspireren.

17. Audrey Mededelen dat 2017 een conventiejaar is. Spaarplan mogelijkheid 
introduceren.

18. Audrey Draaiboek conventie opzoeken

19. Audrey MC melden dat wij liever niet mee doen aan de Heideweek, vragen of ze 
het daarmee eens zijn.

20. Corrie/Doris overleggen met Joke Lud hoe het bestuur kan helpen bij de sectionals 
van de bassen zodat deze beter bezocht worden. 

21. Doris nieuwe leden vragen voor de riserdienst.



22. Doris Tijdens de repetitie Alfred herinneren Tineke de ruimte te geven om de 
afwezigen te benoemen.

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

24. Emma Gerdie of Ellen vragen of zij belangstelling hebben om mee te gaan (en 
te rijden). Of een andere auto regelen.

25. Emma contact opnemen met contactpersoon appels en peren plukken: Sander 
de Vree, Wehleseweg 51, Wheel Dodewaard.

26. Emma begroting nakijken of er nog ruimte is voor aanschaf laxvox slangetjes.

27. Ineke Lijst met handige adressen maken

Re-
minder

Wie Reminder omschrijving: 

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

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

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

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

5. Bestuur/MC 2 maanden proefperiode nieuwe leden in de gaten houden

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

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

8. Bestuur Medio februari weer een evaluatie met Alfred plannen.

9. 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.


