
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 31 maart 2016
Aanvang 19.45 uur bij Ineke van Riet Paap
Aanwezig: Corrie, Toos, Ineke vRP, Doris, Audrey
Afwezig:  Emma (met kennisgeving)

1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda:
We starten de vergadering om 19.45 uur. 

2.  Ingekomen post/mail:
 Fondswervingonline: er is een mail binnengekomen op 16 februari. Aan Emma vragen als 

penningmeester om uit te zoeken of dit een interessant en betrouwbare mogelijkheid is. 

3. Uitgaande post/mail
 Ineke vRP heeft de actuele leden lijst naar Holland Harmony gestuurd: Emma regelt 

verder de betaling.
 Ereleden van Holland Harmony hoeven geen contributie te betalen aan HH. Bij ons het is 

het zo dat de ereleden minder contributie aan de vereniging betalen en het is daarmee 
dus verrekend. Holland Harmony hoeft niets aan Ineke ter compenseren.

4.  Notulen en actielijstje BV d.d. 18 februari 2016
Diverse actiepunten zijn afgehandeld.
 Sectionals bij de bassen zijn moeilijk. Het blijkt een onmogelijkheid om iedereen bij elkaar 

te krijgen. We besluiten 
1. Dat de Corrie, Doris en Ineke vRP eerst gaan kijken of ze toch een dag in de week 

kunnen vinden om te repeteren als sectional. 
2. Dat de sectional beter door kan gaan, ook als sommigen niet kunnen
3. We bespreken met Alfred of het een optie is om tijdens de repetitie een half uur met 

de bassen apart te gaan. Dat kan alleen doorgaan als alle bassen er zijn. 
Actie: Ineke, Doris en Corrie.
 Anita heeft een time out.
 Verena is gevraagd om mee te draaien in de riser ploeg. Karin wordt later gevraagd, als 

ze weer voldoende fit is.

5. Evaluaties: 
Audrey heeft met Alfred bijgepraat over diverse openstaande punten uit de actielijst.

6. Holland Harmony/BALK
 Eind april gaat de HACO inschrijving van start. We hopen en verwachten dat er mensen 

naartoe gaan. Op de site van HH staat te lezen: ‘We hopen medio april het schema en 
alle info te kunnen presenteren en eind april de aanmeldingen te starten.”

7. Van de voorzitter en de commissies:
a. Voorzitter: 
 Focusgroep: Alle plannen van de focusgroep worden op dit moment gerealiseerd. De MC 

spant zich in om alle muziek beschikbaar te maken en heeft een uitgebreide 
informatiemail gemaakt om deelnemers aan het projectkoor op weg te helpen. De PR 
machine draait op volle toeren. De focusgroep wil hierna bij elkaar komen om zich te 
richten op het behoud van leden.We hebben ideeën om na de conventie iets op het 
programma te zetten. Volgende keer praten we daarover verder. 

b. Penningmeester:
 Emma is niet aanwezig. 
 Emma zoekt contact over het Appels-en-peren-pluk-project. Audrey heeft begrepen (van 

Bart Klein van Efzo) dat het plukken best een fysieke opgave is. Dat zou voor veel van 



onze leden wel eens een probleem kunnen zijn. Emma vragen om dat bij het zoeken van 
contact ook mee te nemen. Actie Emma.

 Aanvraag subsidie: dat kan vanaf nu en moet voor 1 mei. Actie Emma.

c. Secretariaat:
 Ineke vRP heeft aangegeven na dit seizoen echt te willen stoppen als secretaris. We 

zoeken dus een overname kandidaat. We hebben iemand gepolst die er niet onwelwillend
tegenover staat. Ze komt volgende week bij Ineke langs om te bespreken wat de taak  
precies inhoudt. Daarna kijken we verder. Ineke blijft wel de CAC doen samen met Gea 
en Thea Schreutelkamp.

d. Kledingcommissie (KC):
 De vergadering van de KC staat gepland voor morgen. 
 Toos geeft ook aan dat ze nog niet heeft besloten of ze volgend jaar nog lid wil blijven. 

Ook dat moeten we dus volgend overleg bespreken. Vertrek van Toos zou betekenen nog
een extra vacature bij het bestuur en ook een gat in de kledingcommissie slaan. 

e. MC:
 Audrey heeft de notulen van de MC van 17 maart ontvangen. 
 Margret heeft bij haar afscheid een song cadeau gegeven. Coby heeft Margret laten 

weten dat de keuze is gevallen op Titanium en heeft haar hiervoor hartelijk bedankt. Dat 
moeten we natuurlijk ook even aan het koor laten weten. Actie Audrey.

 In juni gaat de voorbereiding voor de conventie van start. 

f. CAC:
 Optreden Airborne: Audrey zal proberen via de gemeente contact te maken. Met 

voicemail, SMS en mail komt geen contact tot stand. Actie Audrey.
 Optreden Zorginstellingen Bennekom 26 mei
 Optreden Pure Passie: De CAC gaat het contact van Julia overnemen. Het wordt een 

betaald optreden. Niet veel, maar toch. De CAC vraagt Alfred welke songs kunnen 
passen bij het Thema. Toos neemt het kledingaspect mee en ook voor de make up kan 
worden uitgepakt!

 Optreden Amusing 4 juni 2016: gaat door!
 Pop-up festival Ede, wordt eind mei. Dat komt goed uit, als we niet in de knoop komen 

met het optreden bij Opella. Ineke heeft opgevraagd welke data het precies zijn. Ellen en 
Emma gaan 1 april naar de Pop-up meeting.

 Dickens Fair Bennekom 9 en 10 december 2016?? Audrey neemt contact op met de MC.
Actie Audrey.
 De CAC start met de voorbereidingen voor het oefenweekend in januari t.b.v. de 

conventie. Behalve aan Hugo de Vries, kunnen we ook denken aan Eatcetera in Ede.

g. PR:
 De PR verdient een groot compliment voor alles wat ze doen en organiseren.
 Vragen aan de PR commissie om in de vacature Julia te voorzien.

h. Website:
 We staan op ZING.nl met een foto en tekst in the spotlight.
 EFZO gaf een compliment over de website van Valley Voices “g.p workshop.

j. Risers:
 Doris maakt een nieuwe lijst.
 De riser dienst loopt goed . Mensen helpen spontaan en dat is hartstikke fijn.
 De riser moet wat worden uitgebreid om voldoende ruimte te bieden.
 Bij het projectkoor zetten we de eerste keer alles neer.



8. Datum en plaats volgende vergadering:
10 mei bij Toos. Afwezigheid van Corrie (waarschijnlijk).
30 juni bij Audrey : Audrey is er dan niet, wel op 4 juli. De vergadering wordt verzet na de 
slotavond, 7 juli op de donderdagavond, bij Audrey

9. Wvttk:  
 Bij de kascontrole bij EFZO kwam ter sprake dat verenigingen die meedoen met de  

collecte voor het Anjerfonds, ook subsidie kunnen aanvragen met een hogere  kans op 
succes dan verenigingen die dat niet doen. Vragen aan Yvonne over het Anjerfonds 
wanneer het is. Actie Audrey.

 Wie gaat 16 april naar de jaarvergadering van HH. Audrey gaat en vraagt iemand van het 
koor om mee te gaan. 

 De seizoensslotavond wordt georganiseerd door: Doris, Nancy, Corrie, Tineke F en Ineke 
D. Ze willen daarvoor graag de hele avond vullen. De slotavond is op 4 juli. Audrey 
informeert Alfred hierover. Actie Audrey.

 Toos geeft aan niet mee te gaan op de conventie. Toos twijfelt of ze volgend jaar lid blijft 
en Emma heeft ook aangegeven niet zeker te zijn om lid te kunnen blijven. Hennie 
Ruijsch heeft aangegeven niet mee te gaan naar de conventie. Deelname aan de 
conventie is een lastig punt. Meegaan is geen verplichting, maar wel een verwachting. Je 
hoeft niet een heel weekend te gaan. Je kunt ook alleen de wedstrijddag er zijn. Het is 
een belangrijk optreden.

 Jaarverslagen van commissies en voorzitter. Voor de vakantie graag inleveren. Ineke vRP
stuurt t.z.t. de uitnodigingen hiervoor. Volgende keer even goed de conventie doorpraten.

 Corrie gaat in de gaten houden welke mogelijkheden we hebben voor een kerstoptreden 
in Wageningen, bijvoorbeeld op lichtjesavond. Actie Corrie.

 Evaluatie van de kroegentocht: zaterdag is beter dan zondag, restaurants beter dan 
kroegen. Goed om ons ter plekke te presenteren. Goed om verbinding te hebben met 
binnenstad management.

 Zullen we een nieuw ensemble samenstellen vanuit het koor, dat kan optreden bij feestjes
en partijen? Er zijn allerlei historisch gegroeide groepen zoals Spanish Girls, zingen in de 
tuin, maar de nieuwelingen staan daar per definitie een beetje buiten. Wat het ensemble 
verdient voor de optredens is voor de bestrijding van de onkosten en wat over blijft is voor
de koorkas. Actie Corrie.

10. Sluiting 
Met dank aan de gastvrouw van de avond.



Acties Wie: Actie omschrijving:

1. Audrey Gemiddelde scores aanwezigheid mededelen aan het koor.

2. Audrey Draaiboek conventie opzoeken: dat is er niet. Ineke zoekt de infobrief 
hiervoor op.

3. Audrey Dickens fair deelname bespreken.

4. Audrey Yvonne vragen over Anjercollecte

5. Audrey Vragen iemand om mee te gaan op 16 april 

6. Audrey Alfred informeren over 4 juli

7. Audrey Koor informeren over het cadeau van Margret.

8. Audrey Contact met gemeente opnemen i.v.m. optreden Airborne.

9. Audrey Navragen bij MC of Dickens Fair Bennekom doorgaat,

10. Audrey Yvonne vragen over de Anjercollecte.

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

12. Emma contact opnemen met contactpersoon appels en peren plukken: 
Sander de Vree, Wehleseweg 51, Wheel Dodewaard.
Navragen fysieke belasting.

13. Emma Begroting nakijken of er nog ruimte is voor aanschaf laxvox slangetjes.

14. Emma Subsidie gemeente aanvragen

15. Emma Fondsenwerving online uitzoeken

16. Ineke Lijst met handige adressen maken

17. Ineke Opvolger secretaris

18. Corrie Initiatief nieuw ensemble

19. Corrie Kerstoptreden (lichtjesavond) in Wageningen informeren.

20. Corrie/Doris/
Ineke

Sectional bassen regelen

21. Toos Stay or go

22. Allen Voorbereiding ALV starten bij de BV van april



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
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.


