
JAARVERSLAGEN 1 augustus 2015 – 31 juli 2016

2015...................................................................................................2016

Voorwoord voorzitter 
Na de benoeming als voorzitter tijdens de ALV van september 2015, was een van de eerste taken 
het afscheid nemen van een aantal leden, die soms al heel lang lid waren van Valley Voices.  Dat 
sloot een periode af, omdat we al enige tijd wisten dat deze leden gingen vertrekken en hoe 
jammer ook, daarna gingen we weer verder met onze vereniging. Het jaar begon ook met nieuwe 
leden: Karin en Birgit en kort daarna ook nog Verena. 

Dit seizoen 2015/2016 had wat mij betreft 3 thema’s: Leden, Financiën en Ervaringen. De eerste 
twee onderwerpen hebben ook met elkaar te maken, want hoe meer leden, hoe meer contributie, 
hoe positiever de begroting. 

Leden
Na de ALV 2015 zijn we gestart met een nieuw initiatief: De Focusgroep. Met een groep van 8 
mensen zijn we een aantal keer bij elkaar gekomen om nieuwe plannen te bedenken, gericht op 
ledenwerving en ledenbehoud. Er zijn inmiddels diverse plannen uitgewerkt, zoals het aanpassen 
van het auditie traject. En er is een traject uitgewerkt van een openbare repetitie t.b.v. 
zangdocenten, een optreden in de Edese horeca en een projectkoor, waarvoor we leden hebben 
geworven. Alle activiteiten bij elkaar hebben ertoe geleid dat we voor het projectkoor 12 
deelnemers konden verwelkomen. Ons doel was dat mensen door met ons mee te doen een 
beetje verliefd op ons zouden worden en daardoor langer wilden blijven dan die 4 repetities en dat 
doel is mooi gelukt, want 6 mensen hebben aangegeven het auditietraject te willen doen, om lid te 
worden. Aanhet eind van het seizoen hebben we Julia uitgezwaaid, die haar 70ste verjaardag een 
goed moment vond om te stoppen. 

Financiën
Ons koor heeft een kostenstructuur, waarbij een ledental van minimaal 30 tot 35 leden nodig is, om
de contributie betaalbaar te houden voor een grote groep. Naast de contributie is het dus 
belangrijk aanvullende acties te houden om de inkomsten te verhogen. Dit jaar zijn verschillende 
acties georganiseerd met een positief resultaat.  De inzet van de leden hiervoor was prachtig: 
talentenveiling, wijnverkoop, anjeractie.  In september staat nog een appels en peren pluk actie op 
de planning, zodat we het seizoen met een financiële impuls kunnen starten.

Ervaringen
We delen een hobby met elkaar en wat hebben we bijzondere ervaringen opgedaan dit jaar. 
Eigenlijk waren alle optredens bijzonder. Zonder de andere optredens tekort te willen doen, waren 
er wel hoogtepunten: het optreden bij het AZC, het kerstfeest in Leeuwarden en het projectkoor. 
Maar andere hoogtepunten waren de inzet van de leden bij talentenveilingen, optredens, 
vergaderingen van commissies, bestuursvergaderingen, voorbereidingen voor sectionals, de 
plaats van een section leader met elkaar invullen en vooral de energie die we dit jaar weer met 
elkaar hebben gevonden in onze gezamenlijke hobby. Het zelfbewustzijn spat er weer vanaf en dat
is een mooi begin voor het komende seizoen: het conventiejaar.

Audrey van den Berg, voorzitter
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Jaarverslag 2015-2016 Secretariaat

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Audrey van den Berg
Penningmeester Emma Daniëls
Secretaris Ineke van Riet Paap
Algemene leden Corrie Boshoven

Doris Fikenscher
Toos Hof

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd.

De leden
We hebben helaas afscheid moeten nemen van  Ankie Groothuijzen, Tinie Gootzen, Margret 
Timmermans, Jacqueline Kronenburg, Julia van der Kooij en Anita Adams.
Als nieuwe leden kunnen we verwelkomen Nancy Beerens, Willeke Huijer, Corrie Kamphuis en 
Paula Miller.
We starten dus in het nieuwe seizoen 2016-2017 met 32 koorleden.

Vrijwilligers
Thea Schreutelkamp blijft als vrijwilligster actief voor de CAC. 
Koos Jonker en Theo van Riet Paap blijven zorgen voor het vervoer van de risers.

Rooster van aftreden
Voor dit jaar ziet het rooster van aftreden er als volgt uit (zie agendapunt 10b)
Voorzitter Audrey van den Berg, niet aftredend
Penningmeester Emma Daniëls, aftredend en niet herkiesbaar
Secretaris Ineke van Riet Paap, aftredend en niet herkiesbaar
Algemene leden Corrie Boshoven en Doris Fikenscher, niet aftredend

Toos Hof, aftredend

Plannen 2016-2017
Zie het Strategie-Beleidsplan.

Ineke van Riet Paap, secretaris

Jaarverslag en begroting  2015-2016 Penningmeester
Zie bijlage 4 en 5

Voorstel contributieverhoging
Zie bijlage 6
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Jaarverslag 2015-2016 Muziekcommissie

Seizoen 2015-2016
Het afgelopen seizoen heeft voor Valley Voices voor een groot deel in het teken gestaan van 
ledenwerving, allereerst door de meezingavond en de Learn2Sing cursus, maar daarnaast ook in 
nieuwe vormen, aangestuurd door de focusgroep. De oorspronkelijke plannen van de MC zijn 
hierdoor gewijzigd en in plaats daarvan is gekozen voor een projectkoor, waarbij er in korte tijd drie
songs werden ingestudeerd. In de aanloop daar naartoe is veel aandacht besteed aan het 
promoten van dit projectkoor, o.a. door optredens in de horeca van Ede en het projectkoor onder 
de aandacht te brengen van zangdocenten uit de regio.

Muziekcommissie
De muziekcommissie bestaat uit: Alfred de Jonge, Yvonne Sol, Coby Datema en Ellen van Manen, 
die onlangs heeft aangegeven te willen stoppen met haar taak. De muziekcommissie is dan ook op
zoek naar een nieuw commissielid.

MC vergaderingen
De muziekcommissie is diverse keren bij elkaar geweest voor overleg, daarbij is er veel via de mail
en na afloop van de koorrepetities besproken. 

Meezingavond en Learn2Sing cursus
Op 28 september was er een meezingavond die werd gevolgd door een Learn2Sing cursus. 
Tijdens de Learn2Sing cursus zijn twee nieuwe songs ingestudeerd: Slipping through my fingers 
en I wonder as I wander. De MC heeft de Noteworthy bestanden verzorgd en bladmuziek 
beschikbaar gemaakt voor de cursisten. Op 9 november is de cursus afgesloten met een optreden 
voor familie en vrienden. Uiteindelijk heeft dit traject vier nieuwe leden opgeleverd:  Verena 
Verweij, Anita Adams, Birgit van Engelshoven en Karin Reinders. 
Van de cursus is een verslag gemaakt dat op de website te vinden is.

Kerstoptredens
Er is veel aandacht besteed aan het kerstrepertoire en er zijn flink wat kerstoptredens geweest. 
Bijzonder was het benefietoptreden voor de vluchtelingen in de Mauritskazerne in Ede.

Projectkoor
Vanaf januari zijn de voorbereidingen voor het projectkoor begonnen, met de keuze voor drie 
songs en het vormen van een gelegenheidsensemble.  Na de optredens van dit ensemble zijn 
zangdocenten uitgenodigd om een repetitie bij te wonen, maar helaas bleek niemand in de 
gelegenheid om 21 maart te komen. Op 18 april startte het projectkoor, met  twaalf aanmeldingen. 
Er zijn vier repetities geweest en op 30 mei vond het afsluitende concertje plaats. Uiteindelijk 
hebben we vier nieuwe leden door het projectkoor gekregen en een persoon doet na de vakantie 
nog auditie. De nieuwe leden zijn: Nancy Beerens, Corrie Kamphuis, Willeke Huijer en Paula Miller
die zich op de slotavond aanmeldde.

Section Leaders
De section leaders zijn: Tenors: Yvonne Sol, Leads: Esmé Lens, Baritones en Basses: vacature.
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Ledenbestand
We startten in september 2015 met 30 leden. In dit seizoen hebben de volgende leden afscheid 
genomen: Ankie Groothuijzen, Tinie Gootzen, Margret Timmermans, Jacqueline Kronenburg, Julia 
van der Kooij en ook Anita Adams. Met de genoemde nieuwe leden sluiten we het koorjaar af met 
een ledenbestand van 32 leden.

Coachings
Hannah Ybeles Smit, tijdens de Learn2Sing cursus 
Jack Pinto, op 16 november.

Optredens
26 september Ede, rondom de Grote Kerk
11 december Dieren, RIBW
12 december Ede, Koren op weg naar Kerst 
12 december Ede, optreden voor vluchtelingen 
17 december Leeuwarden, “Scrooge” met Soli Bras, 2X 
18 december Lunteren, de Scheleberg
3 januari Apeldoorn, Paleis Het Loo
20 maart Ede, optredens van gelegenheidsensemble in de Horeca
26 mei Bennekom, Opella
28 mei Ede, Pop-up-festival
30 mei Ede, afsluiting projectkoor
4 juni Hengelo, Korenfestival Amusing Hengelo

Repertoire
Nieuw

 I wonder as I wander 
 No more sorrow 
 Slipping through my fingers
 Titanium
 Mag ik dan bij jou
 Wake me up
 My Immortal (is ivm de tekst terzijde geschoven, komt wellicht met nieuwe tekst nog terug)

Er liggen nummers klaar: 
 conventieballad: Where does the Time go
 Bring him home

De repertoirelijst is aangepast.

Alfred de Jonge, Coby Datema, Ellen van Manen, Yvonne Sol
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Jaarverslag 2015-2016 Performance Team

De eerste keer dat de commissie dit jaar bijeenkomt is op 1 oktober 2015.
Dit seizoen hebben we meerdere vergaderingen gepland, maar ook meer gebruik gemaakt van 
overleg via de mail en onze groepsapp.

Dit seizoen hebben we een choreografie of staging bedacht bij:
Black is the Color, I wonder as I wander tijdens de L2S in oktober, Slipping through my fingers, 
Titanium met het projectkoor in mei en Mag ik dan bij jou.

Naast het aanleren en bijhouden van de choreografie/staging op de repetities hebben we op de 
avonden dat Alfred afwezigheid was een deel van de avond of de hele avond gepland en ingevuld 
met het aanleren van nieuwe choreo en onder andere kwartetten, emotie oefeningen en een 
klankencirkel.

In oktober hebben Esmé, Tineke en Gea deelgenomen aan het Educatie Weekend van Holland 
Harmony en daar nieuwe ideeën opgedaan. De choreografie van That's Life is daar bekeken door 
coach Patrick Brown: Complimenten voor het choreo plan. Het begin en het eind moet wel worden 
veranderd.

Kerstavond 2015 hebben wij georganiseerd. Als engeltjes hebben wij in het Engelenlied de nodige 
kritische noten laten horen en zingend Gea Jonker als nieuw lid van het PT geïntroduceerd.

In februari hebben we de workshop "koorregie", georganiseerd door BALK en gegeven door Eva 
van Rooijen en Marlous Luiten, gevolgd. Leerzaam en bruikbare leerstof voor ons om mee te 
werken met ons koor.

Tijdens de afwezigheid, of andere werkzaamheden buiten de repetitieruimte van Alfred hebben we 
met de leden oefeningen gedaan op het vlak van expressie en performance en de 
choreografie/staging van het bestaand repertoire opgefrist. Het blijkt dat stil staan tussen de 
afgesproken bewegingen mooier is en het geheel sterker maakt. Ook het werken met staging 
bevalt goed en wordt snel opgepakt door de leden.

Wij gaan met plezier werken richting conventie en natuurlijk houden we graag het repertoire up to 
date.

Tineke Feenstra, Gea Jonker, Esmé Lens, Joke Puttenstein, Yvonne Sol
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Jaarverslag 2015-2016 CAC

Wat hebben we gedaan
Contact onderhouden met contactpersonen optredens en de optreedlocaties waar nodig bezocht.
Lijsten voor intekenen optredens verzorgd.
Informatiebrieven verzorgd voorafgaand aan optredens en evenementen.
CAC heeft de lopende contacten met instanties en contactpersonen onderhouden en actie 
ondernomen om te kijken of daar optredens verzorgd kunnen worden.
Lief en leed en verjaardagskaarten verstuurd.

Optredens koor
Contacten met locaties opgenomen, afspraken gemaakt, na goedkeuring Bestuur voor een 
optreden gekeken of:
de dirigent aanwezig is,
de muziekcommissie geïnformeerd en gevraagd om hun bijdrage,
het optreden doorgang kon vinden,
er genoeg deelnemende koorleden zijn en 
vervolgens de informatiebrieven voor de koorleden opgesteld en verzonden.

26-09-2015: Preview theaterseizoen Cultura Ede
11-12-2015: RIBW, 25–jarig jubileum (werkgever van Anne-Marie)
12-12-2015: Koren op weg naar Kerst, Ede
12-12-2015: Warm hart voor vluchtelingen, Ede
17-12-2015: ROC, Leeuwarden
18-12-2016: Scheleberg, Lunteren
03-01-2016: Paleis ’t Loo, Apeldoorn
20-03-2016: Horeca, Centrum Ede
26-05-2016: Opella, Bennekom
28-05-2016: Pop-up, Ede
30-05-2016: Slotconcertje Projectkoor
04-06-2016: Amusing Hengelo

Evenementen
CAC bereidt evenementen mee voor en zorgt er mede voor dat het allemaal soepel verloopt o.a. 
door het bundelen van informatie in een informatiebrief voor alle koorleden.

Attenties
CAC zorgt er voor dat er een kleine attentie aanwezig is voor mensen die het koor komen coachen
of anderszins iets voor het koor doen. We hebben er voor gekozen om wijn met een eigen etiket 
van Valley Voices te geven, daarnaast wordt er voor een attentie (irischeque, wijn of bloemen) 
gezorgd om bij speciale gelegenheden aan te bieden.

Verjaardagskaarten
De kaarten zijn voor iedereen hetzelfde. Soms worden ze gemaakt door de commissieleden en 
soms worden ze gekocht.
Het is de gewoonte om de verjaardagskaarten bij ontvangst niet aan de andere koorleden te laten 
zien, zodat het voor iedereen een verrassing blijft welke kaart het is.

Gea Jonker, Ineke van Riet Paap, Thea Schreutelkamp
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Jaarverslag 2015-2016 Kledingcommissie

Dit jaar zijn we gestart met een wisseling in de samenstelling van de commissie. Audrey werd 
voorzitter van het koor en stond haar plek als voorzitter van de commissie af aan Ineke Debets. 
Vanaf de ALV bestaat de commissie uit: Nonni Stevens, Hennie Ruijsch, Ineke Debets en Toos Hof
(afgevaardigde Bestuur). De taken zijn onderling verdeeld.

De werkzaamheden van dit jaar waren
 Aanschaf van zwarte broeken, gebloemde blouses, “libelle”sjaals en plastic bolhoeden. 

Thea Takken maakte voor ons van gele tule strikken voor het optreden tijdens het Pop-Up-
Festival in Ede.  

 Het inventariseren en selecteren van de kledingvoorraad en het maken van een nieuwe 
overzichtslijst. 

 Het controleren en aanvullen van de kledingvoorschriften op de site (met dank aan Ineke 
Westerbroek)

 Het innemen van kleding van vertrekkende leden en uitgeven van kleding aan nieuwe 
leden

 Het maken van kledingkeuzes voor de optredens.

Waar we dit jaar tegenaan liepen
De kledinginname verliep moeizaam. Het vervangen van de fleecejacks is weer niet gelukt. De 
onzekerheid van weersinvloeden op de kledingkeuze bij de optredens is lastig.

Ineke Debets, Hennie Ruijsch, Nonni Stevens
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Jaarverslag 2015-2016 PR-commissie

Uitgangspunten van het jaarplan met daaronder het verslag van de activiteiten.
 Het komende seizoen hebben we geen conventie en zullen we bijdragen aan het realiseren

van de uitgangspunten uit het beleidsplan: minimaal 4 betaalde optredens werven.
 Daarnaast ondersteunen we bestuur en andere commissies met publiciteit bij de uitvoering 

van de activiteitenkalender 2015-2016. Belangrijke aandachtspunten zijn hierin de 
kerstoptredens, de meezingavond, Learn2Sing en overige nog te plannen activiteiten.

 In de zomerperiode 2015 legt de PR-commissie – ondersteunt door een externe web-
bouwster en met advies van ‘Rob-van-Ellen’ – de laatste hand aan de website. De opzet 
van de website sluit aan bij de huisstijl. De website wordt zo gebouwd, dat we (Ineke W) 
zelf de content kan invullen, zodat we met de inhoud heel actueel kunnen blijven.

 Op basis van de uitstraling van de nieuwe website worden nieuwe promotiematerialen 
ontwikkeld, zoals infofolders.

De PR-commissie zoekt uitbreiding van capaciteit, omdat Julia haar taken in 2016 gaat 
overdragen. 
Tevens zoeken we ondersteuning/back-up voor het beheer en onderhoud van de website.

Activiteiten 2015-2016
Algemene optredens:

 26-09-2015: Ede, POPup Market
 11-12-2015: Dieren, jubileum RIBW
 20-03-2016: Ede, Met VV begint de Lente, ensemble optreden diverse horeca
 26-05-2016: Bennekom, Opella
 28-05-2016: Ede, PopUp festival, SEC
 04-06-2016: Hengelo, korenfestival Amusing Hengelo

Kerstoptredens:
 12-12-2015: Ede, EFZO Koren op weg naar Kerst in de Grote Kerk
 12-12-2015: Ede, optreden voor vluchtelingen
 17-12-2015: Leeuwarden, Scrooge met leerlingen ROC en Soli Brass
 18-12-2015: Lunteren, Kerstoptreden personeelsfeest in de Scheleberg
 03-01-2016: Apeldoorn, Winterfair Paleis Het Loo

Werving nieuwe leden:
- 28-09-2015: Meezingavond, gevolgd door Learn2Sing
- April-mei 2016: projectkoor, 4 repetitieavonden
- 30-05-2016: projectkoor, slotoptreden \ Openbare repetitie

Naamsbekendheid \ werving nieuwe leden
In algemene zin is hier door het koor aan gewerkt door regelmatige update van materialen, 
regelmatig bijwonen van activiteiten waaronder SEC theater; verspreiden van foldermateriaal o.a. 
in Enkawijk, bij huisartsen, wijkcentra, Cinemec, Cultura en Akoesticum. En we hebben 
meegewerkt aan een interview bij de Lokale Omroep (Audrey en Julia).
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Specifiek aandeel PR commissie
Rond alle optredens zijn aankondigingen op onze website gezet en is informatie aangeleverd aan 
locale kranten \ hebben we er op digitale pagina’s van kranten een melding van gemaakt. Na een 
optreden hebben we een korte impressie met foto op onze website gezet. Voor onze eigen 
optredens en werving nieuwe leden zijn flyers gemaakt. 
Ook rond werving nieuwe leden zijn persberichten gemaakt, is een melding op digitale kranten 
gezet en voor werving leden projectkoor is gekozen voor een advertentie. Ook is Holland Harmony
regelmatig geïnformeerd over onze activiteiten (agenda, nieuwsberichten).
We hebben ‘In the spotlight’ van ZING gestaan, Ede Totaal heeft een artikel aan Valley Voices 
gewijd ‘De stem als instrument’. We hebben ons bij de Gemeente aangemeld voor het project ‘Ede
doet mee’ wat als doel heeft om het voor alle Edese vrouwen \ burgers mogelijk te maken om lid 
van een vereniging te worden.

Materiaal tbv PR
Belangrijk middel is onze website. Vanaf het begin van het koorseizoen is de nieuwe website in de 
lucht. Het eerste semester is er nog veel toegevoegd (stukken van bijeenkomsten) en nog beter 
ingedeeld (muziek voor de leden). De website is het actuele visitekaartje van Valley Voices.
In het eerste jaar hebben we ruim 1.800 bezoekers gehad op de website, waarvan 40% nieuwe 
bezoekers en 60% terugkerende bezoekers. Dat zijn vooral de eigen leden. Gemiddeld wordt er 
naar 4,3 pagina’s per bezoek gekeken. 

Naast de website, zijn we sinds dit jaar ook actief op Facebook. Liesbeth verzorgt de 
berichtgeving. Samen met Ineke W worden ook berichten via Twitter verstuurd. 

Materiaal dat dit jaar is gemaakt: wervingsbrief voor optredens (sept. 2015), flyers, advertentie 
voor projectkoor (resultaat: 1 aanmelding via advertentie op internet), diverse persberichten, 
bedankje voor de deelnemers aan het projectkoor.

We hebben op gepaste wijze afscheid genomen van Julia als koorlid \ PR-ettige pr-dame. Eind van
het koorseizoen heeft Birgit van Engelshoven toegezegd om vanaf het nieuwe seizoen de PR te 
komen versterken.

De PR kijkt al met al met een goed gevoel terug op het afgelopen seizoen. 

Julia van der Kooij , Anne-Marie Kranendonk, Ineke Westerbroek
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Jaarverslag 2014-2015 Risercommissie

Rina heeft afscheid genomen (2015) van het koor en dus ook van de Risercommissie.
Samen met Corrie Boshoven gaan we het nieuwe jaar van start.

Zoals afgesproken in de ALV september 2015, is de bezetting van de riserdiensten van 4 naar 3 
dames gegaan (3 vroeg en 3 laat). Deze opzet werkt prima. Als er extra hulp nodig is, helpen er 
altijd dames mee. Super fijn. We beginnen om 19.25 uur, wat een haalbare start tijd is. 

Het is een rustig jaar geweest, waarbij de risers niet gebruikt hoeven te worden, dus ook geen hulp
nodig geweest van de “riser boys”. Met optredens werd de vlakvloer opstelling gebruikt.

Er zijn  2 nieuwe dames bijgekomen in het koor (Karin en Verena). Audrey is van de lijst gehaald, 
vanwege haar voorzitterschap.

Achttien april heeft Stephen de risers ingesmeerd en aantal schroeven vastgezet.  Bedankt 
hiervoor.

Het is een fijn jaar geweest, alles is prima verlopen met de dames van de riserdienst. 
Allemaal bedankt!

Corrie Boshoven, Doris Fikenscher

Jaarverslag 2014-2015 Make-upcommissie

De make-upcommissie veranderde halverwege het jaar van samenstelling door het vertrek van 
Jacqueline Kronenburg. Corrie Boshoven nam haar plaats in.
Ondanks de 13 optredens van afgelopen jaar had de make-upcommissie het niet druk. De 
koorleden zijn inmiddels zo ervaren dat de meeste make-up al thuis wordt opgebracht. 
De make-upkoffer is daardoor maar weinig gebruikt en de hulp van de commissieleden werd niet 
vaak gevraagd.

Corrie Boshoven, Ellen van Manen 
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Jaarverslag 2015-2016 Focusgroep

De focusgroep is tijdens de ALV opgestart, met als opdracht om ideeën te ontwikkelen 
voor het werven van nieuwe leden en behouden van bestaande leden.  Leden die zich 
hebben aangemeld om aan de Focusgroep bij te dragen zijn : Tineke F, Esmé, Julia, Thea,
Liesbeth, Nonni. Ook Alfred heeft een aantal van de bijeenkomsten bijgewoond.

Het proces
 De  eerste bijeenkomst hebben we ideeën gegenereerd. Hierbij kwamen we tot wel  

50 ideeën. De ideeën waren te verdelen in categorieën: instroom, startperiode, 
uitstroom.

 We hebben daarna gestemd over de voor ons meest kansrijke ideeën en kwamen tot 
6 ideeën. Daarvan zagen wij een mogelijke opvolging in de tijd door de ideeën in een 
logische volgorde achtereenvolgens uit te voeren, resulterend in nieuwe leden. 
Bijkomend voordeel:  veel mogelijke PR omdat Valley Voices zich lokaal regelmatig 
zou kunnen laten zien.  Ook werd het auditietraject door Alfred aangekaart, waarbij 
een andere opzet (verkort en vereenvoudigd)  door hem werd voorgesteld. De overige 
plannen bestonden uit:
1. uitnodigen van zangdocenten om te komen luisteren bij een repetitie, zodat zij 

mogelijk geïnteresseerde zangleerlingen kunnen attenderen op ons koor. 
2. optreden in restaurants tijdens Valentijnsdag om aandacht te vestigen op het 

projectkoor. 
3. organiseren van een projectkoor
4. slotconcert van het projectkoor

 De ideeën zijn voorgelegd aan het bestuur, die groen licht gaf om de ideeën met de 
betrokken commissie nader uit te werken.  

 De ideeën zijn als eerste gedeeld met de MC/MD vanwege de impact van de plannen 
op de repetities en het repertoire. 

 Bij het contact MC/MD bleek dat de ideeën niet strookten met de plannen van de 
MC/MD. Het doel van de MC/MD was om dit jaar te werken aan de zang en men zag 
dit initiatief als een verstoring van dat doel. Dit was de focusgroep niet bekend en men
had dat ook niet aangegeven tijdens de ALV waarin de Focusgroep was ingesteld. 

 Na de diverse projecten te hebben doorgesproken, bleek wel bereidheid om in het 
plan van de Focusgroep mee te gaan.  Alleen het tijdstip om een Valentijnsconcert te 
organiseren, bleek niet meer realistisch, zodat werd uitgeweken naar de periode 
maart/mei.

Het resultaat
 Het auditietraject is aangepast, waarbij de eerste ervaringen met het verkorte traject 

heel positief zijn.
 De zangdocenten bleken niet te porren voor een bezoekje aan onze repetitie avond. 

Wel zijn er contacten ontstaan, die we graag warm willen houden en wat ons betreft 
volgend jaar een vervolg zouden kunnen krijgen. Ons idee een gezamenlijk 
concert/voorstelling/show te organiseren.

 Er is meer PR ontstaan rond alle activiteiten.
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 Het optreden bij de restaurants/cafés was een lange wandeling, met weinig positieve 
feedback van het publiek. We kwamen het best tot ons recht in restaurants. De 
zondag is in Ede een minder energiek moment.  Er is dan overal weinig publiek.

 Het zingen met het projectkoor was heerlijk. Dat gaf de leden een flinke energy-boost. 
Het is leuk om in korte tijd iets in te studeren.  Deze uitdaging zijn we met elkaar goed 
aangegaan. Wellicht dat door deze energie mensen weer goed de fun van met elkaar 
muziek maken hebben gevoeld en leden daardoor niet op het idee zijn gekomen dat 
een andere hobby leuker zou zijn (indirect ledenbehoud).

 De focusgroep heeft het werken aan ideeën als leuk en positief ervaren.
 Op de avond van het slotconcert, voelde het gedeelte na de pauze niet helemaal 

goed.  Er ontstond het gevoel dat de bezoekers als stoorzenders werden gezien en 
het alleen maar kijken naar een repetitie is voor bezoekers niet leuk genoeg. Een 
echte openbare repetitie is iets anders dan een repetitie waarbij het publiek wordt 
gedoogd. We begrijpen dat we de repetitietijd nodig hadden voor het optreden in 
Hengelo, maar een volgende keer zouden we het slot ook echt als slotconcertavond 
willen zien.

 6 personen die hebben aangegeven mee te willen doen voor het vervolg, waarbij 
auditie afspraken zijn gemaakt. 

Audrey van den Berg, Tineke Feenstra, Liesbeth de Goede,
Julia van de Kooij,  Esme Lens, Thea Takken
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