
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 13 oktober 2016	  
Aanvang 19.45 uur bij Corrie Boshoven 
Aanwezig: Ineke Debets, Ineke van Riet Paap, Corrie Boshoven, Karin Reinders, Doris Fikenscher 
 
1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda: 
Dit is sinds de ALV de eerste bestuursvergadering. Toos en Emma zijn er helaas niet meer bij. 
Daarvoor in de plaats verwelkomen we officieel Ineke Debets en Karin Reinders.	  
 
2.  Ingekomen post/mail en Uitgaande post/mail 
• Mail van Alfred over de belangstelling van Monique Brouwer om deel te nemen aan ons “conventie 

koor”. Monique is een ervaren zanger en dirigent. Monique kan niet alle repetities aanwezig zijn. 
Op basis van het feit dat Monique al ingeschreven is voor de conventie en zelf al of niet 
overnachtingen, diners en lunches heeft geregeld, wordt de conventie package aangepast en een 
aanbod aan Monique vastgesteld. We zullen ook nog even contact leggen met Joke L als section 
leader. 

• Nieuwsbrief Malkander: uitnodiging voor vrijwilligers feest.  Ineke van Riet Paap is geweest en het 
was een leuke avond. 

• Maatschappelijk Netwerk Ede: Netwerkbijeenkomst 29 september 
Het schema van Koren op weg naar Kerst van 17 december is rondgestuurd naar de leden. Wij zijn 
om 14.00 uur aan de beurt.  
	  

3.  Notulen en actielijstje BV d.d. 25 augustus 2016 
Punten die nog openstaan: 

Audrey	   MC attenderen op bijdrage dirigentencoaching HH (100 euro + reiskosten)	  
Karin	   wie gaat onderzoeken of de bankkosten omlaag kunnen? 	  
Karin	   Uitzoeken welke verzekeringen we hebben.	  
Ineke vRP 
Ineke D	  

afspraak maken met de nieuwe leden (Paula, Willeke en de conventie-leden) 
over het reilen en zeilen van de vereniging	  

Audrey	   Alfred vragen naar 5 december	  
Audrey	   ALV aanpassing huishoudelijk reglement op het punt van de verkorte auditie	  
Audrey	   randvoorwaarden conventie met Alfred bespreken	  

 
4. Holland Harmony/BALK 
-  19 november is er een besturendag: Ineke vRP wil wel, Audrey wil ook wel, maar wel nog even 
checken of het past in de agenda. 
• Leden opgegeven door Ineke D. aan Balk.  
• Leermomenten van de HaCo: situering van de leden in het koor, de wijze van ruimte nemen op de 

risers, toiletbezoek in plannen, pieken op het juiste moment. Hoe geven we de leermomenten een 
plek in de voorbereiding voor de conventie. Een evaluatiemoment met Alfred is hiervoor een goede 
gelegenheid. (Actie Audrey) 

 
5. ALV 
De ALV was een goede bijeenkomst. Er werd veel en positief door de leden meegedacht. De ronde 
met de post-its om ideeën te “posten”werkte goed. Het was fijn dat Alfred erbij was, zo kan hij de 
ideeën van de leden direct meekrijgen. Audrey zal Alfred vragen hoe hij het heeft ervaren. Na de ALV 
ontstond een mailwisseling over de focusgroep en die is door de betrokkenen goed opgepakt.	  
 
Audrey stuurt de ALV notulen rond aan het bestuur iedereen reageert en dan gaat ons gezamenlijke 
correctie terug naar Gea. Daarna komen de notulen bij ons terug en dan kan het als concept op de 
website. 
Actie: Audrey doet de inhoud van de flaps erbij als bijlage 
Het huishoudelijk reglement moet nog worden afgerond.  
Actie Audrey om dat af te ronden (artikel 34).  
Daarna naar Ineke D om op de website te laten zetten. 
 
6. Conventie + oefenweekend (inschrijfgeld, coaching, kleding, muziek) 
Een van de leden heeft zich gemeld met het probleem dat de conventie financieel niet haalbaar voor 
haar is. We besluiten om de kosten van het oefenweekend te vergoeden en een gespreide betaling 
van de kosten aan te bieden. Als tegenprestatie wordt gevraagd om een bijdrage te leveren aan een 
van de financiële acties. 



Er is een goed artistiek overleg geweest. Vooral het gesprek over de interpretatie van de songs was 
waardevol. Er moet nog worden uitgewerkt hoe het hele koor hierin wordt meegenomen. Het was wel 
een grote groep, dus niet ieders mening is even duidelijk meegenomen. Het bestuur heeft niet goed in 
beeld wie de komende periode de regie houdt als vervolg op dit artistiek overleg.  
Ineke D checkt het bij de MC, PT, MD. 
De kleding heeft een update nodig, daar wordt aan gewerkt. 
De Bonte avond in het oefenweekend wordt georganiseerd door Ineke D en Joke L. 
 
7. Van de voorzitter en de commissies: 
Eerst moeten de nieuwe rollen nog worden verdeel. Bestuursleden worden gekozen in het bestuur en 
men verdeelt onderling de rollen.  
Voorzitter: Audrey Penningmeester: Karin 
Secretaris: Ineke D Notulist: per keer vaststellen 
Contactpersoon artistiek overleg: Ineke D. Contactpersoon kleding: Ineke D 
Contactpersoon MC/MD: Audrey Contactpersoon CAC: Ineke vRP 
Contactpersoon PR/website: Corry Contactpersoon make-up: Corry 
Contactpersoon risers: Doris 
 
a. Voorzitter:  

• overleg “jaarplannen 2017” plannen 
Actie: Audrey plant overleg commissies in mei of juni om de plannen met elkaar te delen, 2 mensen 
per commissie is voldoende. 
 

• culturele ontwikkel agenda 
De Rabobank keert forse subsidies uit. Voor een aanvraag moet er een concreet doel zijn en niet een 
aanvraag voor een niet sluitende begroting. Het zou jammer zijn om slechts 1x een financiële injectie 
te krijgen en dan jaren achtereen niet. Vandaar dat de gedachte is om een subsidie aan te gaan 
vragen voor “de culturele en muzikale ontwikkel agenda”. Die agenda zou kunnen bestaan uit een 
bijdrage voor : conventie 2017 – show 2018/2019 – buitenlandse show, uitwisseling, of conventie 
2018/2019 – conventie 2019. 
Actie allen: financiële en inhoudelijke uitwerking van deze ontwikkel agenda. 
 

• Focusgroep 
Gezien de optie om een culturele agenda uit te werken, wordt de focusgroep even niet vervolgd. Het 
eerste plan voor dit jaar (conventie projectkoor) is inmiddels gerealiseerd. Deze culturele agenda zou 
goed kunnen werken voor het ledenbehoud, dus de focusgroep gaat daarvoor worden gevraagd om 
een bijdrage te leveren. 
Actie Audrey om de leden van de Focusgroep bij te praten over het vervolg. 
 
b. Penningmeester: 

• Appels-en-peren-pluk-project:  actie Karin zoekt uit wat het heeft opgeleverd. 
• Online cursus fondsenwerving: actie Audrey zoekt terug wat dit precies was. 

 
c. Secretariaat: 
Overdracht van werkzaamheden tussen de aftredende en nieuwe secretaris heeft plaatsgevonden. 
Wijziging van de kvk is bijna geregeld. Emma moet nog handtekening zetten. 
Exit enquête Emma wordt rondgemaild voor de nieuwe bestuursleden die dat nog niet hebben 
ontvangen.  
 
d. Kledingcommissie (KC): 
• De KC heeft nieuwe sjaals gekocht voor de kerst, te combineren met eigen rode of zwarte jassen. 
• De KC is op zoek naar kleding/iets voor de conventie. Uitgangspunt is de zwarte schoenen, nieuwe 

broek en zwarte shirt met ¾ mouwen en daarover heen een kleurige hes, zodat een bos gerbera’s 
ontstaat. 1 model met meerdere kleuren en maten. We gaan vragen of het een vrijwilligersgroep 
kan zijn  die dat naait. Mogelijk in Veenendaal Niesen Naaimachines benaderen voor hulp bij het 
patroon tekenen. 

• Het kledinggeld bedraagt al enkele jaren € 75,-:  we besluiten dat voorlopig zo  te laten. 
 
e. MC: - 
 



f. CAC:. 
• Gea heeft diverse optredens geregeld (heel TOP van Gea, dat doet ze heel goed: complimenten 

langs deze weg): koren op weg naar kerst 17 december, Ulepas Velp (als tryout) € 350 gevraagd. 
Bestuur akkoord. Voorkeur voor 8 maart.	  

• Optreden in Ruimzicht: 16 december voor € 200. Wellicht kan Audrey ladyspeaker zijn. Die staat 
niet te trappelen. Het bestuur is akkoord over de vergoeding.  

• Balk festival Ulft 11 februari: reservelijst op nr. 3 
• Kerst op het Loo: gaat dit jaar niet door. De organisatie van Het Loo heeft het te druk om te 

regelen. 
• Radio Kootwijk: € 300 per avond wordt overlegd tussen kerst en oud en nieuw 27 en/of 28 

december 19.00 uur tot 22.15 uur. Akkoord bestuur. We gaan voor 1 avond. CAC vraagt Alfred en 
de leden. 

• Vraag van de CAC: kunnen optredens eventueel als ensemble. 
• Vraag aan de leden of er belangstelling is voor een koffieconcert op de 16e. 

 
g. PR: 
h. Website: 
Dank aan Liesbeth en Ineke W voor de projectkoor conventie PR actie. Dat heeft veel opgeleverd. 
Actie Ineke D : Ineke W vragen om de leden van de commissies en bestuur op de website aan te 
passen. 
 
i. Make-up: 
• 5 november 1 avond cursus bij Ici Paris € 5 waar Corrie misschien naartoe gaat.  
• Kapster van Ineke D is visagiste, werkt bij RTV Gelderland. Ineke heeft bij haar gepolst of ze 

misschien een avond wil komen om te demonstreren en te oefenen met visagie bij een optreden op 
een podium en toneelverlichting. Daar denkt ze over na. 

• Dat kan dan met de make-up commissie, samen met de mensen die de commissie aanvullen om 
de make-up aan te vullen tijdens de conventie. De ideeën van de visagiste hoef je niet over te 
nemen, maar je kunt er altijd van leren om te beslissen wat je dan wel wilt.  

 
j. Risers: 
Een aantal leden heeft aangegeven het fysiek niet meer aan te kunnen. Aan de nieuwe mensen wordt 
gevraagd om mee te doen. 
Actie: Audrey vraagt mensen bij de mededelingen. 
Actie: Audrey vraagt Alfred naar de stoelen opstelling voor de optredens, zoals besproken bij de ALV. 
 
8. Datum en plaats volgende vergadering: 
Donderdag 1 december bij Ineke vRP 
Donderdag 2 februari bij Ineke D 
Donderdag 23 maart bij Audrey 
Donderdag 20 april bij Doris 
Donderdag 1 juni bij Karin 
Donderdag 31 augustus bij Ineke vRP 
 
9. Wvttk: 
• Er moet nog een “overeenkomst” worden opgesteld voor de auditanten die mee willen doen met 

het projectkoor. Actie  Audrey 
• Kerstavond: 19 december. Vragen aan het koor wie dat wil(len) organiseren. Actie Audrey 
• Er zijn mailadressen (secretaris@valleyvoices.nl,voorzitter@valleyvoices.nl, 

penningmeester@valleyvoices.nl) die moeten we vooral extern gebruiken. Dat voorkomt gedoe bij 
wisseling van personen op functies.	  

• Wil iedereen kijken naar de vijf stukken voor de nieuwe leden en wijzigingen doorsturen naar Ineke 
D. (Actie iedereen) 

• Weet iemand hoe het gaat met de contacten met Paulien? Audrey vraagt het Yvonne.  
• Karin heeft nog een bekende gemaild met de vraag of ze belangstelling heeft om mee te doen met 

het projectkoor Conventie. Ze kan zingen, dus zou mooi zijn als we deze week nog iets horen. 
Anders laten we het hierbij.  

 
10. Sluiting  
Dank aan de gastvrouw van vanavond, die ondanks haar blessure gastvrouw was. 



 
 
Actiepuntenlijst: 
 

Openstaande punten	  
Audrey	   MC attenderen op bijdrage dirigenten coaching HH (€ 100 + reiskosten)	  
Karin	   wie gaat onderzoeken of de bankkosten omlaag kunnen? 	  
Karin	   Uitzoeken welke verzekeringen we hebben.	  
Ineke vRP 
Ineke D	  

afspraak maken met de nieuwe leden (Paula, Willeke en de conventiekoor-leden) 
over het reilen en zeilen van de vereniging	  

Audrey	   Alfred vragen naar 5 december	  
Audrey	   ALV aanpassing huishoudelijk reglement op het punt van de verkorte auditie	  
Audrey	   randvoorwaarden conventie met Alfred bespreken	  
Audrey	   Leermomenten van de HaCo: situering van de leden in het koor, de wijze van ruimte 

nemen op de risers, toiletbezoek in plannen, pieken op het juiste moment. Hoe 
geven we de leermomenten een plek in de voorbereiding voor de conventie. Een 
evaluatiemoment met Alfred is hiervoor een goede gelegenheid.	  

Audrey	   Notulen ALV afronden en input van de flaps erbij	  
Audrey  
Ineke D	  

Afronden wijziging huishoudelijk reglement en publicatie op de website	  

Ineke D	   “meenemen”van het koor in de resultaten van het artistiek overleg	  
	   	  
Audrey	   Jaarplannen overleg inplannen (5 november via datumprikker)	  
Iedereen	   financiële en inhoudelijke uitwerking van deze ontwikkel agenda.	  
Audrey	   leden van de Focusgroep bij te praten over het vervolg. 	  
Karin	   Opbrengst appels-en-peren plukken	  
Audrey	   cursus fondsenwerving	  
Audrey	    “overeenkomst” voor de auditanten die mee willen doen met het projectkoor	  
Audrey	   Kerstavond: 19 december. Vragen aan het koor wie dat wil(len) organiseren	  
Ineke D	   Ineke W vragen om de leden van de commissies en bestuur op de website aan te 

passen	  
Audrey	   Hulp voor de riser dienst aan de nieuwe leden vragen	  
Audrey	   Stoelenopstelling voor repetitie	  
Iedereen	   Informatie voor nieuwe leden controleren of dat nog actueel is	  
Audrey	   Yvonne vragen naar het vervolg van de contacten met Paulien	  

	  


