
Toekomstplannen 2016-2017 Muziekcommissie
Het volgende seizoen zal voor een groot deel in het teken staan van de conventie. Eén 
conventiesong is bekend voor ons: That’s life. De ballad is nieuw: Where does the Time go. We 
zullen het komende seizoen veel tijd besteden aan de beide conventiesongs en ook op andere 
manieren werken aan een goed ‘barbershopgeluid’. Maar daarnaast zal er ook nog ruimte zijn voor
andere songs. 
In de aanloop naar de conventie willen we zorgen voor een aantal coachings, in het najaar en ook 
tijdens het oefenweekend. 

Geplande optredens
27 augustus Ede, “Pure Passie”, Kernhem
17 december Ede, Koren op weg naar Kerst
28, 29 januari Oefenweekend
31 maart-2 april Veldhoven, HH conventie

Een aantal leden zal naar het HaCo-weekend gaan, in oktober. 

Alfred de Jonge, Coby Datema, Yvonne Sol

Toekomstplannen 2016-2017 Performance Team
Voor de conventie bekijken we kritisch de choreografie van That's Life, maken we aanpassingen 
voor de aandachtspunten en gaan we werken aan de presentation van de conventieballad Where 
does the time go. Het geheel moet een mooie spannende package worden.
Natuurlijk leveren we weer onze bijdrage aan het oefenweekend.
Yvonne, Tineke en Joke gaan in oktober naar de HaCo en volgen daar workshops op het gebied 
van presentation/performance.

Uitbreiding commissie
Leden met nieuwe, creatieve ideeën zijn van harte welkom om mee te komen werken in onze 
(reuze gezellige en hardwerkende) commissie.

Tineke Feenstra, Gea Jonker, Esmé Lens, Joke Puttenstein, Yvonne Sol

Toekomstplannen 2016-2017 PR-commissie
De plannen voor de PR activiteiten voor 2016 – 2017 zijn:
 Het komende seizoen werken we weer toe naar de conventie in 2017. De PR-leden verzorgen 

de publiciteit over de voorbereidingen (voorbereidingsweekend en try-out) en natuurlijk over de
deelname en het resultaat van Valley Voices.

 Daarnaast ondersteunen we bestuur en andere commissies met publiciteit bij de uitvoering van
de activiteitenkalender 2016-2017. Hieronder het werven van 2 betaalde optredens en de 
publiciteit daaromtrent, plus een openbare repetitie in het najaar van 2016 ten behoeve van 
naamsbekendheid en ledenwerving.

 Specifiek voor de PR-commissie is dat we de website up-to-date houden, wervingsmateriaal 
maken, waaronder ‘visitekaartjes’, media berichten maken en een voorstel doen voor een 
nieuw naamsbord dat we bij buitenoptredens kunnen gebruiken. 

 Birgit van Engelshoven, Anne-Marie Kranendonk, Ineke Westerbroek
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Toekomstplannen 2016-2017 CAC
Plannen en regelen oefenweekend.
Medewerking verlenen aan voorbereiden conventie.
Optredens binnen halen door bestaande contacten te benaderen en nieuwe contacten in 
samenwerking met de PR commissie aan te boren.
Medewerking verlenen aan het voorbereiden van de meezingavond/open repetitieavond.
Informatiebrieven maken voor de koorleden t.b.v. een optreden.
Locaties bezoeken, afspraken maken en vastleggen ter voorbereiding op een optreden van het 
koor.
Verjaardagskaarten en lief en leed kaarten op tijd verzenden.
Organisatie om, indien haalbaar, voor 50-, 65-, 75- en 80-jarigen te zingen. De koorleden doen 
hieraan mee op vrijwillige basis. De jarige kan zelf aangeven als zij hier geen prijs op stelt.
Attenties verzorgen voor allerlei bijzondere gelegenheden.

Gea Jonker, Joke Puttenstein, Ineke van Riet Paap, Thea Schreutelkamp

Toekomstplannen 2016-2017 Kledingcommissie
We willen de kledingvoorraad gaan beperken. Zo willen we eigen winterjassen (rood en zwart) 
gaan gebruiken bij de winterse buitenoptredens. Om een eenheid te creëren willen we nieuwe 
sjaals aanschaffen. Voor de Conventie zijn de nieuwe zwarte broeken te combineren met de 
bestaande Conventie tops en bolero’s. Misschien vullen we dit aan met een nieuwe ketting. De 
witte vesten en turkoois/gebloemde  tops willen we niet meer gebruiken en dus van de lijst halen.
Zoals elke vrouw droomt ook de kledingcommissie van een walk-in-closet! De kledingopslag in de 
Kei is al een hele vooruitgang, maar de stellage waar de kleding nu op staat is te hoog en te 
onoverzichtelijk. Wie kan ons helpen aan de uitvoer van onze droom om dit probleem op te 
lossen?

Communicatie:
Ook dit jaar hopen we dat vragen/gewenste adviezen op het gebied van de kledingkeuzes ruim 
voor de optredens met ons besproken zullen worden. Dat aanwijzingen van de kledingcommissie 
(zie kledinginformatie op de site) niet ter discussie staan en gerespecteerd worden blijft een 
afspraak.

Ineke Debets, Hennie Ruijsch, Nonni Stevens

Toekomstplannen 2016-2017 Risercommissie
De risers worden nu opgezet met 3 dames van de vroege dienst en 3 dames van de late dienst. 
Hopelijk kunnen we dit zo vol houden zodat iedereen die mee doet niet zo vaak aan de beurt is.
Nu is het om de 3 weken.

Corrie Boshoven, Doris Fikenscher

Toekomstplannen 2016-2017 Make-upcommissie
De make-upcommissie zal komend jaar meer gaan samenwerken met de kledingcommissie. Bij 
optredens zullen ze samen hun plannen maken en als gezamenlijke informatie aan de leden 
doorgeven.

Corrie Boshoven, Ellen van Manen
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Toekomstplannen 2016-2017 Focusgroep

Het vervolg
 We adviseren het bestuur om de Focusgroep een vast onderdeel van de organisatie te laten 

zijn, omdat het de focus op de leden houdt: nieuwe leden werven als ondersteuning van de PR 
en leden behouden.

 We adviseren in de samenstelling van de groep: 1 persoon uit het bestuur, 1  persoon uit de 
Focusgroep van het voorgaande jaar, 1 persoon uit de MC/MD, maximaal 2 jaar achtereen kun 
je deelnemen aan de Focusgroep.  Om ervoor te zorgen dat er een flow van nieuwe ideeën 
blijft, is het belangrijk dat de Focusgroep uit wisselende leden bestaat. Men treedt 1 jaar toe en 
het Focusgroep start en stopt bij de ALV.

 Taakomschrijving Focusgroep: plannen maken voor ledenwerving en ledenbehoud,  om het 
bestuur daarin te adviseren.

Tot slot heeft de Focusgroep nog twee ideeën. 
1. De focusgroep vindt het in het kader van ledenbehoud belangrijk om in het verenigingsjaar iets 

te organiseren waaraan de nieuwe leden kunnen meedoen. Dat kan zijn het aanleren van 
bestaande liedjes, waarbij de bestaande koorleden de bestaande liedjes ook weer doornemen 
met aansluitend een optreden. Vooral als in een conventiejaar alleen aandacht is voor de 
conventiesongs, duurt het 2 jaar voordat een nieuw lid dat in die periode start, zou kunnen 
meedoen met een optreden. Dat is te lang. Hoe lossen we het op zodat nieuwe leden en 
bestaande leden aan hun trekken komen. 

2. We zouden het conventie jaar kunnen gebruiken om te werven. “Kom meedoen met het 
conventiekoor”. Dat trekt mensen die het leuk vinden om zich te verdiepen in een song, men 
start met de juiste verwachtingen en daarin zijn zaken als extra coachings, een oefenweekend 
en tot slot het conventieweekend een hele leuke plus. We kunnen dit doen in de vorm van een 
projectkoor met als doel het meedoen aan de conventie. Ook kunnen we een projectkoor 
starten als we een show voorbereiden, met als doel meedoen met een deel van de show. Dit 
zijn voor mensen aantrekkelijke doelen om 

naar toe te werken. Waarna men hopelijk toch wil blijven en lid worden. 

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