
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 7 juli 2016 
Aanvang 19.45 uur bij Audrey v.d. Berg
Aanwezig: Audrey, Ineke vRP, Toos, Emma, Corrie
Afwezig: Doris, Ineke D 

1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda:
Audrey opent om 20.13 uur
Corrie heeft twee vragen. Een over de notulen van vorige keer over het bezoek van 
Tinie. Corrie vind het leuk als ze eens langs komt. Dat vinden meerdere mensen 
leuk, maar het kwam helaas niet uit omdat het onze enige repetitie voor het optreden
bij Opella was. De tweede gaat over de leeftijd vanaf wanneer mensen/jongeren 
welkom zijn op ons koor. In het HR staat dat de leeftijd vanaf 18 jaar is en kan door 
het bestuur worden verlegd. Dat biedt voldoende ruimte om uitzonderingen te 
kunnen maken als dat gewenst is.
De agenda is vastgesteld.

2.  Ingekomen post/mail en Uitgaande post/mail
In: 

 Vriendenloterij
 Definitieve beleidsnota cultuur 

◦ Uit de beleidsnota cultuur blijkt wat ons betreft dat de subsidie voor 
amateurkunst voorlopig blijft bestaan. Joepie!

 Online samenwerking met …..(Jarien Steun)
◦ Op Jarien Steuns verzoek voor het plaatsen van linkjes gaan we niet in. 
◦ Actie Ineke: Jarien Steun mailen dat we geen website linken willen delen

 Edese Uitdaging 
 Verzoek Holland Harmony opsturen ledenlijst (is gedaan)
 Hugo de Vries Parkhotel oefenweekend afgezegd
 PTC (EatCetera) oefenweekend bevestigd

3.  Notulen en actielijstje BV d.d. 10 mei 2016
Punten 4, 5, 6, 8 blijven staan. 
15 augustus is een gezamenlijke bijeenkomst voor bestuur en MC, hier willen we 
punten zoals 4, 5 en 6 bespreken. 
11 wordt uitzoeken verzekeringen.
13 wordt uitgevoerd door Ineke en Corrie voor resp. CAC, MC en Make-up.

4. Holland Harmony/BALK
Dat de VAR verdwijnt is voor ons niet relevant.



5. ALV
Agenda
Wie nodigen we uit voor de ALV? Thea Schreutelkamp, de ereleden en Alfred 
worden allemaal uitgenodigd.
Concept notulen worden per pagina doorgewerkt. Actiepunten per punt. 
Voorbereiding
We zijn van plan een andere vorm aan te houden voor een gedeelte van de avond 
waardoor we meer positieve aandachtspunten hopen te formuleren. Vorm:
Wat was gaaf dit jaar - vs – wat hadden we willen doen maar is niet gelukt….
Wat-geven-we-mee-ronde  incl. prioritering
Commissies jaarverslagen, begrotingen en plannen volgend jaar
Voor jaarverslagen wordt per stuk gevraagd of er vragen zijn. We stippen niet zelf 
inhoudelijk commentaar aan.
Voor het bestuur hopen we Ineke D erbij te krijgen. Verder zijn er geen 
aanmeldingen geweest.  
Er zijn ook een aantal nieuwe commissieleden in zicht!
Bijvoorbeeld  voor de CAC(Joke P) en voor de PR (Birgit). 
Begroting penningmeester
Contributie omhoog? Ons voorstel is de contributie met 2,50 te verhogen tot 20 euro 
per maand.
Actie Bestuur: wie gaat onderzoeken of de bankkosten omlaag kunnen? 
Actie Emma: uitnodigen kascontrole commissie Gerdie en Ellen (reserve Thea 
Takken)
Actie Emma: paragraaf opstellen over contributieverhogingsvoorstel. 
Begroting is nog e.e.a. aan veranderd. Nu (realistisch) op 4.145,- euro tekort begroot,
uitgaande van de verhoogde contributie en 32 leden. 
Bestuurssamenstelling
Toos is 2 jaar lid, dus zou zich verkiesbaar moeten stellen. Toos wil liever stoppen.
Ineke D gaat zich beschikbaar stellen. 
Actie Corrie: briefjes en telling tijdens de ALV verzorgen.
Actie Corrie: cake/taart bakken voor tijdens de ALV

6. Conventie + oefenweekend
 offertes Hugo de Vries Park Hotel en PTC (EatCetera) PTC zijn geregeld!
 overleg met de koorleden op 13 juni

Was een gesprek met de koorleden. Hieruit blijkt dat mensen positief zijn over de 
conventie. Ze willen de repetities hieraan spenderen. Waar we bv nog over na 
moeten denken is hoe we ermee om gaan als mensen niet mee willen naar de 
conventie. Waar repeteren deze mensen dan nog voor? Toos en Emma lijkt dit geen 
punt. Deze mensen kiezen er bewust voor om niet mee te doen en weten wat de 
consequenties zijn van niet meedoen en wel een conventiejaar meemaken. Als er 
meer dan 3 mensen besluiten niet mee te gaan, of we ons zorgen maken over de 
bezetting, gaan we hier verder over praten in de BV.



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

 Evaluatie Focusgroep
Komt overeen met het jaarverslag dat gemaakt is voor de ALV. Het was een 
enthousiaste groep die zichzelf op heeft geheven. Hopelijk komt er volgend jaar een 
nieuwe groep, in het kader van het conventiejaar. Een van de adviezen was 
bijvoorbeeld om de conventie ook als project te zien en daarmee nieuwe leden te 
trekken. 

 Projectkoor (incl. optreden restaurants, open repetitie voor zangdocenten, 
advertentie in de krant, advertentie facebook)

Fantastisch! Voor herhaling vatbaar. Optreden in restaurants heeft iemand 
opgeleverd, maar was zwaar voor de leden die zongen, o.a. vanwege het voetbal. 
Repetitie voor zangdocenten heeft niets opgeleverd. Wie weet contacten opgedaan 
om later nog iets mee te doen. Waar projectkoorleden ons hebben gevonden is via 
allerlei verschillende kanalen. Er is geen duidelijk communicatiekanaal om volgende 
keer op in te zetten. 
Actie Ineke: Yvonne vragen contact op te nemen met de 2 projectkoorleden die 
aangegeven hebben bij het koor te willen komen. (Janneke en Bari?) die vanaf 
september hopelijk komen.

b. Penningmeester:
 Appels-en-peren-pluk-project

Contact gemaakt, maar nog geen uitsluitsel of we kunnen meedoen. Contact is: 
Thomas de Vree, 0488411622, tjdevree@kliksafe.nl

 Subsidies en fondsen
Contact met Birgit.

 Voortgang en inkomsten Talentenveiling
Zie begroting bij ALV.

 Online cursus fondsenwerving
Contact met Birgit.

c. Secretariaat:
 contact houden met asp.leden die in september komen? -> ja!

Voor de 4 nieuwe leden zijn buddies aangewezen:
Willeke Huijer – buddy Annemarie
Corrie Kamphuis – buddy Doris
Paula Miller – buddy Liesbeth
Nancy Beerens – buddy Coby

d. Kledingcommissie (KC):
- 

mailto:tjdevree@kliksafe.nl


e. MC:
 ensemble oud-Hollandse liedjes
 Volkoren korenfestival 16 oktober 2016 in St. Oedenrode?
 BALK Festival Oost 11 februari 2017 in Ulft?

Er komt weinig reactie terug van de MC. Dit bespreken we 15 augustus. 

f. CAC:
 Optreden Opella Bennekom 26 mei 2016

Prima.
 Pop-up-festival 28 mei 2016

Was minder geslaagd dan vorig jaar. De interactie met het publiek ontbrak, het was 
minder spontaan. Het was nu te geregisseerd. Het verrassingseffect was nu ook weg
doordat we dezelfde kleding aan hadden. 

 Amusing Hengelo 4 juni 2016
Leuk festival, mooi weer. Corrie vindt dat de kledingcommissie meer rekening mag 
houden met het weer. Locatie van de podia is niet even leuk.

 Pure Passie 27 augustus 2016
Wat Audrey opvalt is dat de MC het blijkbaar moeilijk vind om een goede setlist te 
maken voor “niet-standaard” optredens. Het is daarom beter om even met 
bijvoorbeeld CAC, MC, PT en kleding een aanvraag voor een optreden voor te 
bespreken. Voor Pure Passie hebben we dit inmiddels gedaan en dat werkte goed.

 Joke P in CAC
Joepie!

 zingen voor koorleden bij hen thuis die 50, 65 of 80 jaar zijn?
De CAC heeft overlegd of dat nog steeds nodig is omdat er steeds meer mensen zijn
die aangeven dat ze dit niet willen. Toos, Gea en Thea Takken worden deze maand 
65. Wij vinden het toch wel heel leuk om het wel te doen. Hierin kan de wens van het
koorlid leidend zijn. 
Actie CAC: op de ALV vragen of jarige koorleden (50, 65, 75 of 80 jaar) die liever niet
willen dat er bij hen thuis gezongen wordt, dit zelf aangeven. 
g. PR:
-
h. Website:
-
i. Make-up:
-
j. Risers:
-
8. Datum en plaats volgende vergadering:
30 augustus bij Ineke
9. Wvttk: Geen
10. Sluiting
Audrey sluit om 23.00 uur.



Acties Wie: Actie omschrijving:
1. Audrey Alfred vragen wat voor ideeën de MC/MD heeft over het oefenweekend
2. Audrey Alfred laten weten dat er een bestuurslid aanwezig moet zijn bij het artistiek 

overleg voor de conventie dit jaar
3. Bestuur wie gaat onderzoeken of de bankkosten omlaag kunnen? 
4. Corrie Initiatief nieuw ensemble
5. Corrie Cake/taart bakken voor tijdens de ALV
6. Corrie briefjes en telling tijdens de ALV verzorgen.
7. Doris sectionals van de bassen plannen voor volgend seizoen
8. Emma uitnodigen kascontrole commissie Gerdie en Ellen 

(reserve Thea Takken)
9. Emma paragraaf opstellen over contributieverhogingsvoorstel.
10. Emma Uitzoeken welke verzekeringen we hebben
11. Emma Kosten oefenweekend berekenen
12. 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.

13. Ineke Jarien Steun mailen dat we geen website linken willen delen
14. Ineke Yvonne vragen contact op te nemen met de 2 projectkoorleden (Janneke en 

Bari?) die vanaf september hopelijk komen.
15. Ineke Controle of MC ook de actuele muzieklijst instuurt
16. Ineke/CAC op de ALV vragen of jarige koorleden (50, 65, 75 of 80 jaar) die liever niet 

willen dat er bij hen thuis gezongen wordt, dit zelf aangeven.

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.


