
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices dinsdag 10 mei 2016
Aanvang 19.45 uur bij Doris
Aanwezig: Audrey B, Ineke vRP, Toos H, Emma D, Doris F
Afwezig: Corrie B

1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda:
Audrey opent om 19.57

2.  Ingekomen post/mail en Uitgaande post/mail
In: Email van Balk met verzoek tot het invullen van een enquête.
Vraag van HH over BUMA afdracht. 
Uitnodiging om mee te doen met het Balk festival februari 2017.
Mailtje van Tinie Gootzen of ze een keer (ma 25 april) kon komen luisteren, Audrey 
heeft met Alfred overlegd en haar laten weten dat het die avond niet zo goed 
uitkwam. 

3.  Notulen en actielijstje BV d.d. 31 maart 2016
blijven staan: 1, 11, 12, 16, 18, 19
Audrey: Birgit vragen of zij goede ideeën heeft voor fondsenwerving 
Sectionals bassen plannen blijkt heel lastig. Morgen is er een sectional onder leiding 
van Alfred. Twee of drie van de projectkoor bassen komen morgen ook. 
Doris: sectionals van de bassen plannen voor volgend seizoen

4. Holland Harmony/BALK
 Raad van Afgevaardigden Vergadering HH

Audrey en Ineke D zijn geweest en er is een verslagje van gemaakt en rondgestuurd.
We zijn ingeloot in de eerste helft (13e) op de conventie, we zijn dus voor de lunch 
aan de beurt. 

5. ALV (19 september)

Agenda
Audrey heeft ideeën. Ze heeft het gevoel dat tijdens het evaluatie gedeelte van de 
ALV “het koor” tegen “het bestuur” praat en er minder een gesprek over wat we met 
elkaar willen. Kunnen we dit evaluatie gedeelte misschien anders organiseren? 
Bijvoorbeeld een workshop ronde i.p.v. evalueren hoe het is geweest afgelopen jaar. 
Ronde 1: wat was er leuk/waar willen we meer van? Ronde 2: wat geven we mee 
aan …? (de dirigent, het bestuur, de voorzitter, de muziekcommissie, risercommissie,
PR, etc.) Hier kunnen suggesties voor verbetering worden gegeven. Evt. ronde 3 
waarbij punten worden gescoord (geturfd) voor de voorgestelde verbeteringen. De 
commissies kunnen de suggesties dus meenemen, bespreken en uitvoeren of 
toelichten waarom de suggestie niet kan worden meegenomen. Toos stelt voor om 
niet allemaal naast elkaar te zitten als bestuur. Dat we ons verspreid opstellen en 
een krappere opstelling klaarzetten. Wij vinden het geen punt als Alfred er bij is, het 
heeft zelfs onze voorkeur. 



Voorbereiding:
- Commissies jaarverslagen en budgetten
Ineke heeft de commissies al gemaild of ze de jaarverslagen en begrotingen willen 
indienen voor de zomervakantie. 
Ineke: reminder sturen aan de commissies voor de jaarverslagen en vragen naar 
plannen voor volgend jaar en begroting, ook sturen naar de focusgroep en voorzitter.

- Financieel verslag
Het gaat dit jaar beter met de financiën dan vorig jaar, onder andere door de vele 
acties. Welke acties we komend jaar willen doen, willen we op de ALV met de leden 
bespreken. 
Emma: begroting 2016-2017 maken

- Bestuurssamenstelling
Ineke vRP gaat komend jaar stoppen.
Audrey: oproep uitdoen of leden zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur of 
commissies

6. Conventie + oefenweekend
 offerte Hugo de Vries Park Hotel & PTC (EatCetera).

Ineke heeft offertes aangevraagd bij PTC en Hugo de Vries Park Hotel. Van PTC 
hebben we niets gehoord, zelfs niet na een reminder. Hugo de Vries komt neer op 57
euro per persoon voor catering en zaalgebruik. 
Ineke: offerte aanvragen voor Hof van Wageningen.
Audrey: Alfred vragen wat voor ideeën de MC en/of MD heeft over het 
oefenweekend.

 Hoe gaan we het met de leden voorbereiden
Op maandag 20 juni willen we na pauze met de leden hierover praten.

◦ Wat is ons doel / ambitie.
Audrey stelt voor om een van de avonden dat Alfred er niet is in overleg te gaan met 
het koor wat ons doel/ambitie is voor de conventie. Willen we de 70% nog steeds 
halen? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld aanwezigheid repetities, hoeveelheid 
coachings/sectionals, aandacht tijdens de repetities. Als koor kunnen we het doel wat
in het strategie en beleidsplan bijstellen als we willen en de daarbij behorende 
consequenties. We willen ook inventariseren hoeveel mensen er naar de conventie 
willen.

◦ Artistiek overleg deelname
Audrey: Alfred laten weten dat er een bestuurslid aanwezig moet zijn bij het artistiek 
overleg voor de conventie dit jaar.

7. Van de voorzitter en de commissies:
a. Voorzitter:

 Focusgroep
Moet geëvalueerd worden, doen we volgende vergadering

 Projectkoor (incl. optreden restaurants, open repetitie voor zangdocenten, 
advertentie in de krant, advertentie facebook), doen we ook volgende keer.

Afsluiting projectkoor door bloemen te geven aan projectkoorleden en Alfred. 



Doris: bloemen halen en inpakken (42 stuks) met kaartje (afsluiting projectkoor Valley
Voices 2016, bedankt voor de fijne weken!) kleur blauw en rood.
b. Penningmeester:

 Bijdrage aanvragen Rabobank
Parkeren totdat we een echt doel hebben

 Appels-en-peren-pluk-project
Emma!

 Evaluatie Penningmeesteroverleg Holland Harmony 12 maart 2016
Is via de mail gestuurd

 Voortgang en inkomsten Talentenveiling
Volgt volgende keer

 Online cursus fondsenwerving
https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving?
utm_source=Corporate+nieuwsbrief&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=Jaar
verslag_2015&utm_content=Nieuwsbrief_april_2016
Ook vragen aan Birgit

c. Secretariaat:
 Overname secretariaat na de ALV

Besproken bij punt 5 ALV

d. Kledingcommissie (KC):
 Verslag KC-vergadering

Is een verslag van opgestuurd, goed bezig!

e. MC:
 Na 17 maart geen verslag MC-vergadering ontvangen, contact gelegd met 

Coby voor input.
A.s. donderdag heeft de MC overleg. Dan leggen ze ook de ballad vast die we op de 
conventie gaan zingen. Ook worden er coaches bedacht om te vragen, zoals Hannah
(laxvox). 

 Onduidelijkheid rond taak bij Pop-up
Set-list gaat gemaakt worden. Audrey heeft gevraagd of ze ook een leider(s) voor die
dag kunnen aanwijzen. Arno (organisator) heeft contact gehad met Julia en tijdens 
de tweede bijeenkomst zijn Ellen en Emma geweest. Arno heeft laten weten dat we 
qua locatie vrij zijn om ook in winkels te zingen. Wanneer de MC een setlist aan heeft
geleverd, neemt de CAC de organisatie over qua inzingen, infobrief enzo. De 
organisatie/spontaniteit op de dag zelf laten we dan aan een of twee “leiders” over.

f. CAC:
 Optreden Opella Bennekom 26 mei 2016

Is geregeld.
 Pop-up-festival 28 mei 2016

Volgt in de loop van mei meer informatie over. 

https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving?utm_source=Corporate+nieuwsbrief&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=Jaarverslag_2015&utm_content=Nieuwsbrief_april_2016
https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving?utm_source=Corporate+nieuwsbrief&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=Jaarverslag_2015&utm_content=Nieuwsbrief_april_2016
https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving?utm_source=Corporate+nieuwsbrief&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=Jaarverslag_2015&utm_content=Nieuwsbrief_april_2016


 Amusing Hengelo 4 juni 2016
Er zijn waarschijnlijk maar 3 bassen.

 Pure Passie 27 augustus 2016
Gea neemt hier contact over op.

In het laatste overleg met de CAC kwamen ze er op of Valley Voices de 
Nederlandstalige liedjes weer uit de oude doos zou kunnen halen voor dit soort 
gelegenheden, of dat een ensemble van Valley Voices dit zou kunnen doen. Wat ons 
betreft kan een ensemble van VV worden samengesteld voor dit soort dingen. Dit 
ensemble kan voor elke gelegenheid opnieuw samengesteld worden met mensen die
op dat moment kunnen en interesse hebben. Alfred zal de kwaliteit dan wel 
voldoende moeten beoordelen. Met deze mogelijkheid kunnen aanvragen die 
binnenkomen eerst getoetst worden op of heel VV of het ensemble gaat zingen. Zo 
kunnen wellicht ook optredens geaccepteerd worden waar VV geen tijd voor heeft.

g. PR: -
h. Website: -
i. Make-up: -
j. Risers: -

8. Datum en plaats volgende vergadering:
incl. na de vakantie (we beginnen weer op 22 augustus) ter voorbereiding op de ALV
do 7 juli bij Audrey
di 30 augustus bij Ineke 
Hiervoor worden alle leden (en met name potentiële nieuwe bestuursleden) 
uitgenodigd. Alle bestuursvergaderingen zijn openbaar! Kom en luister

9. Wvttk:
- We willen de volledige MC uitnodigen voor een avond met (dagelijks) bestuur om 
het contact te verbeteren.
- Evaluatie projectkoor vs. Learn2sing komt volgende keer. Het was jammer dat de 
projectkoorleden niet bij de afterglow bleven afgelopen maandag. Audrey kijkt even 
na wanneer we mensen vragen of ze overwegen om lid te worden.
- Ineke heeft een idee. Ze wil zo graag met het hele koor naar bijvoorbeeld een 
vrouwenkoor in Engeland. Dat we daar in gastgezinnen van de leden verblijven en 
dat er aan het einde een concert wordt georganiseerd waar wij ook gaan optreden. 
Het zou leuk zijn om hier een spaarplan voor op te starten, waardoor het heel 
betaalbaar blijft en een leuk doel om te sparen en bv. Extra wijn te verkopen etc. 

10. Sluiting
Audrey sluit om 22.40 uur



Acties Wie: Actie omschrijving:

1. Audrey Gemiddelde scores aanwezigheid mededelen aan het koor.

2. Audrey Birgit vragen of zij goede ideeën heeft voor fondsenwerving

3. Audrey Audrey: oproep uitdoen of leden zich verkiesbaar willen stellen voor 
het bestuur of commissies

4. Audrey Alfred vragen wat voor ideeën de MC/MD heeft over het 
oefenweekend

5. Audrey Alfred laten weten dat er een bestuurslid aanwezig moet zijn bij het 
artistiek overleg voor de conventie dit jaar

6. Corrie Initiatief nieuw ensemble

7. Corrie Kerstoptreden (lichtjesavond) in Wageningen informeren.

8. Doris Sectionals van de bassen plannen voor volgend seizoen

9. Doris Bloemen halen en inpakken (42 stuks) met kaartje (afsluiting 
projectkoor Valley Voices 2016, bedankt voor de fijne weken!) kleur 
blauw en rood

10. Emma Begroting 2016-2017 maken

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, Welyseweg 51, Wheel Dodewaard.
Navragen fysieke belasting.

13. Ineke Reminder sturen aan de commissies voor de jaarverslagen en vragen
naar plannen voor volgend jaar en begroting, ook sturen naar de 
focusgroep en voorzitter.

14. Ineke Offerte aanvragen voor Hof van Wageningen

15. Ineke Lijst met handige adressen maken



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
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.


