
 

Concept notulen Algemene Ledenvergadering  
dd. 19 september 2016 
 
Aan :  Alle leden en ereleden van Valley Voices Vocal Group en dirigent Alfred de Jonge 
Locatie: “de Kei"  Peppelensteeg 12, 6715 CV Ede 
Tijd : 19.30 uur koffie, 19.45 uur start 
 
Aanwezig:  
Audrey van den Berg, Corrie Boshoven, Emma Daniëls, Coby Datema,  Ineke Debets, Birgit van 
Engelshoven, Klaske Feenstra, Tineke Feenstra, Doris Fikenscher, Liesbeth de Goede, Toos Hof, 
Willeke Huijer, Alfred de Jonge, Gea Jonker, Esmé Lens, Joke Ludikhuize, Ellen van Manen, 
Nancy Manuputty, Paula Miller, Gerdie Ponsen, Joke Puttenstein, Karin Reinders, Ineke van Riet 
Paap, Hennie Ruijsch, Thea Takken, Verena Verweij, Ineke Westerbroek 
Afwezig:  
Nancy Beerens, Marijke Harmsen (erelid), Hanna Jonasse (erelid), Corrie Kamphuis, Anne-Marie 
Kranendonk, Yvonne Sol, Gerda Warris, Nonni Stevens 
 
1.  Opening 
Audrey van den Berg opent de vergadering om 19.47 uur. 
Een speciaal welkom aan Alfred de Jonge (dirigent) 
Notulist is vanavond Gea Jonker i.v.m. het vertrek van de secretaris en het vertrek van de 
penningmeester. 
 
2. Vaststellen agendapunten 
Agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 

• Deze Algemene Ledenvergadering is ook bedoeld om alle koorleden op grote schaal mee 
te laten denken en om ideeën naar boven te halen. Hiervoor is na de pauze veel tijd voor 
gereserveerd. Er zijn al post-it briefjes uitgedeeld die daarvoor gebruikt kunnen worden. 

• Ingevulde briefjes i.v.m. de Vriendenloterij-actie kunnen in de pauze worden ingeleverd. 
• Er zijn afmeldingen van Corrie Kamphuis, Anne-Marie Kranendonk, Nonni Stevens en 

Gerda Warris. Ineke van Riet Paap laat de presentielijst rond gaan. 
 
4. Concept Notulen ALV dd. 21 september 2015 (bijlage 1) 
Pag 3. Liesbeth de Goede: Audrey is benoemd als bestuurslid, moet dat niet zijn voorzitter. Dit 
hoeft niet gewijzigd te worden. Mensen worden in het Bestuur gekozen en binnen het Bestuur 
worden de functies verdeeld. 
 
Pag 4. Esmé Lens vraagt wat er bedoeld is bij punt 9 m.b.t. het oefenen met nieuwe leden. Section 
leaders hoeven niet veel te weten. 
Deze vraag wordt door Ineke van RP beantwoord: section leaders hoeven dit niet voor te bereiden 
en/of de leiding hiervoor te nemen. 
Ineke Westerbroek: het huiswerk zou op de mail gezet worden. Dit wordt echter niet meer door 
Ineke van RP gedaan. Het is niet goed uit de verf gekomen. Opgave van het huiswerk wordt soms 
door de Muziekcommissie gedaan.  
Audrey van de Berg geeft aan dat hier actie op wordt ondernomen. 
Paula Miller vraagt wat de afkorting CAC betekent. Ineke van RP: Celebrations, Activities en other 
Contacts. 
Pag. 5. Joke Ludikhuize vraagt of de concrete vertaling gemaakt is door het Performance Team 
van het juryrapport tijdens de vorige conventie. Esmé L. geeft aan dat leden van het PT naar een 
educatie-weekend zijn geweest en daar diverse workshops hebben bijgewoond die over 
performance en choreo gingen. 



 

 
Alle acties van de actielijst zijn opgepakt, ingevuld en afgekaart. 
 
De notulen worden met instemming van de leden goedgekeurd.. 
 
5. Jaarverslagen voorzitter, secretaris en commissies 2015-2016 (bijlage 2) 
Audrey deelt mee dat, ondanks dat ieder koorlid een jaartje ouder is geworden, de gemiddelde 
leeftijd met 1,5 jaar is verlaagd. 
 
Secretariaat 
Joke L.: Is er een samenvatting van de enquête die de vertrekkende koorleden hebben ingevuld. 
Antwoord Ineke van RP: er is geen openbare samenvatting. De uitkomsten blijven binnen bestuur. 
Audrey: er is geen eenduidig antwoord te geven over de redenen die tot hun vertrek hebben 
geleid. 
Ineke van RP  blijft nog een jaar in het bestuur, niet als secretaris, maar als algemeen bestuurslid. 
Ze geeft aan dat ze anders het bestuur te veel zal missen. 
Het bestuur is hier erg blij mee, want een vertrekkende secretaris en penningmeester in één jaar is 
niet zo fijn. 
Doris Fikenscher heeft vorig jaar aangegeven dat zij met een proeftijd van een half jaar bestuurslid 
wilde zijn. Inmiddels is duidelijk dat Doris in het bestuur blijft. 
 
Muziekcommissie 
Joke L wordt lid van de MC als vervanging van het vertrekkende MC-lid Ellen van Manen. 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag van de MC. 
Coby Datema neemt de gelegenheid om Ellen te bedanken voor haar werk als MC-lid. 
Joke L en Coby D zijn section leaders geworden van resp. de bassen en baritones. 
 
Performance Team 
Gea is sinds december 2015 lid van het PT. 
Esmé geeft aan dat er altijd ruimte binnen het PT is voor nieuwe leden en daarmee ook nieuwe 
creatieve ideeën. 
 
CAC (Celebrations, Activities and other Contacts) 
Ineke van RP deelt mee dat Joke Puttenstein als nieuw lid deel uitmaakt van de CAC. De CAC is 
hier heel blij mee. 
 
Kleding Commissie 
Geen opmerkingen 
 
Public Relation 
Ineke W bedankt de leden voor de feedback die zij heeft gekregen na introductie van de nieuwe 
website. Ze vraagt om aan haar door te geven als er iets niet duidelijk is of als er iets gewijzigd 
moet worden. 
Joke P. zegt dat zij niet goed snapt dat op de website het artikel over het projectkoor de titel de 
Olympische spelen heeft en vraagt waarom voor deze term gekozen is. 
Ineke W. zegt dat de Olympische gedachte vooral is dat je jezelf wilt verbeteren tijdens de 
wedstrijd. Als koor willen wij onszelf ook verbeteren door op de conventie hoger te scoren dan de 
vorige keer. 
 
 
 
Riser Commissie 



 

Audrey geeft de RC een applaus voor de werkzaamheden die zij steeds verzetten. Alle koorleden 
applaudisseren mee. 
 
Make-up 
Geen opmerkingen. 
Ellen zegt dat zij weinig hoefden te doen omdat koorleden alles zelf doen. Dit zal met de conventie 
anders zijn. 
 
Focus groep 
Ineke W: de Focus groep is goed bezig geweest. 
Coby was niet blij met de zin waarin gezegd wordt dat MC het zag als verstoring van het doel. 
Audrey geeft aan communicatie is erg belangrijk. De plannen moeten goed met elkaar gedeeld 
worden. 
Er volgt enige discussie, waarna Audrey zegt dat zij geprobeerd heeft het zo respectvol mogelijk 
op te schrijven dat de focusgroep en MC het lastig hadden elkaar te vinden in de planvorming. Na 
een gesprek met bestuur en MC is mede daarom ook geconcludeerd dat het wenselijk is dat de 
verschillende commissies in de gelegenheid zijn om de plannen voor het volgende jaar met elkaar 
te delen om te checken of iedereen op dezelfde lijn zit. Het bestuur zal hiervoor het initiatief 
nemen. 
Audrey: De Focus groep heeft zichzelf opgeheven. Het is wel de bedoeling dat er een vervolg 
komt. N.a.v. de discussies en ideeën op de flaps zal een nieuwe opdracht voor de focusgroep 
worden geformuleerd door het bestuur en zullen de leden worden uitgenodigd mee te doen aan 
een mogelijk nieuwe focusgroep. 
 
6. Toekomstplannen van de commissies (bijlage 3) 
Muziekcommissie 
Audrey vraagt of de MC al een beeld heeft voor de periode na de conventie, waarop Alfred de 
Jonge antwoordt dat dat nog niet het geval is. Dit is ook erg afhankelijk van de plannen van andere 
groepen. 
Liesbeth: de tendens is dat iedereen de plannen deelt met elkaar en dat iedereen dat met elkaar 
afstemt. 
Audrey denkt dat het goed is om als bestuur na te denken hoe de diverse plannen voor de periode 
na de conventie, met elkaar verbonden kunnen worden.  
Actie bestuur. 
 
Performance team 
Joke P: op de HACO in oktober worden o.a. workshops gegevens over wat er veranderd gaat 
worden in de jurering tijdens de conventie en een aantal leden van het PT gaat deze workshops 
volgen. 
Het PT gaat hier mee aan de slag. 
 
Doris vraagt of er ook rekening wordt gehouden met het tempo van het lied. 
Dit komt in het artistiek overleg aan de orde. 
Joke L. mist soms wat leuks/humor in de performance, waarop Gea reageert door te zeggen dat 
de performance coach tijdens het educatieweekend delen van onze choreo van That’s life erg leuk 
en grappig vond. 
 
Public Relations 
Ineke W. is blij met de komst van Birgit van Engelshoven als nieuw lid van de PR. Dit wordt met 
applaus ontvangen. 
Ineke W. vindt dat er een nieuw naambord moet komen voor de buitenoptredens omdat de banner 
niet windbestendig is. 



 

Liesbeth geeft Ineke een compliment voor al het werk dat zij verzet. De koorleden zijn het hiermee 
eens en geven Ineke een welverdiend applaus. 
Actie Ineke W naambord 
 
CAC 
Ineke van RP legt uit dat de CAC wil blijven zingen voor de 50-, 65-, 75- en 80-jarigen als dat 
mogelijk is. Als het jarige koorlid dit liever niet wil dan kan zij dat bij de CAC aangeven. 
Het meezingen voor de jarige is op geheel vrijwillige deelname. 
 
Kledingcommissie 
Ineke Debets doet nogmaals oproep voor een ruimte waar de kleding goed kan worden  
opgeborgen omdat de ruimte die Valley Voices in de Kei heeft niet voldoet. 
Er wordt geopperd dat het een idee kan zijn om de Kei ook te vragen om meer ruimte. 
Actie: Bestuur neemt contact op met de Kei 
 
Ineke W. heeft gezien dat de turkoois/gebloemde tops er uit gaan. Zij vindt dit nou juist de meest 
verfrissende kleding en vraagt waarom deze keuze gemaakt is. 
Ineke D zegt dat de kwaliteit van deze tops niet zo goed is.  
Doris geeft als idee mee dat er misschien iets anders toegevoegd worden aan deze tops. 
Ineke D zegt dat de witte vesten definitief van de kledinglijst zijn verwijderd. 
Doris vraagt wat wordt er gedaan met kleding die niet meer gebruikt wordt.  
Ineke D antwoordt dat dat in de verkoop gaat. 
 
Risercommissie 
Liesbeth vraagt hoe laat de risers moeten worden opgezet?  
Doris zegt dat dat om vijf voor half acht is, waarop Liesbeth reageert dat als zij riserdienst heeft en 
om tien voor half acht aanwezig is de risers al op staan en zij zich dan schuldig voelt. 
Doris zegt dat dat op dit moment te maken heeft met het zingen met de nieuwe leden van zeven 
uur tot half acht en dat daarom de risers er dan al staan. 
Joke L. vraagt of we met minder risers kunnen volstaan? Dit is niet mogelijk. 
 
Make-up  
Ellen zegt dat voor de conventie koorleden worden gevraagd die mee kunnen helpen met het 
opmaken. Van te voren wordt dan met hen geoefend. 
 
Algemeen 
Joke L heeft gevraagd of de structuur van de commissies nog voldoet, of dat misschien een 
andere vorm gevonden kan worden om het benodigde werk te verzetten. 
 
7.  Jaarverslag penningmeester 2015-2016 (bijlage 4) 
Emma Daniëls presenteert de financiële stukken. 
Joke L. heeft gezien dat de bestuurskosten hoger zijn dan begroot en vraagt naar de reden. 
Dit komt  omdat er i.v.m. cadeaus voor de jubilarissen en de hapjes bij de borrel. Dit was niet goed 
begroot.  
Joke L. merkt op dat het optreden van Scrooge een positief resultaat heeft gehad. 
Emma zegt dat dit klopt, echter de kosten voor Alfred staan bij de dirigentkosten en niet onder 
inkomsten/uitgaven Scrooge .  
 
8. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Audrey geeft het woord aan de kascontrolecommissie (Ellen en Gerdie). 
De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en adviseert de ALV decharge te verlenen aan het 
hele bestuur. Volgend jaar wordt de commissie gevormd door Ellen en Thea. De nieuwe reserve 
kandidaat voor de kas controlecommissie wordt  Ineke W. 



 

 
 
9. Begroting koorjaar 2015-2016 (bijlage 4) 
Emma zegt dat er een negatieve begroting moest worden gemaakt. In een conventiejaar zijn de 
kosten altijd wat hoger, maar het wordt nu toch wel zorgelijk.   
 
Voorstel voor contributieverhoging (bijlage 5) 
 
Audrey start een discussie over verhoging van de contributie omdat de begroting al een paar jaar 
niet sluitend is en dit ondanks de diverse acties door de koorleden. 
De vaste kosten (o.a. dirigent en huur repetitieruimte) zijn te hoog en worden niet meer gedekt 
door de contributie van de leden.  
Emma heeft een penningmeester bijeenkomst bijgewoond van Holland Harmony en daar bleek dat 
de andere koren een hogere maandcontributie hebben en dat Valley Voices wel een erg lage 
contributie int. 
Liesbeth zegt dat er ingezet moet worden op een hoger ledenaantal.  
Dit wordt door Audrey beaamd, maar ook acties zoals wijnverkoop, anjeractie, appels/peren 
plukken zijn dan nog steeds nodig. Audrey legt uit wat de acties hebben opgeleverd.  
 
Wijnverkoop  780 euro 
Valleyveiling  687 euro 
Anjeractie  246 euro 
Peren pluk 360 euro 
 
Audrey vraagt wat de koorleden van een verhoging van € 2,50 vinden. 
Gea stelt voor om de contributie gelijk met € 5,00 te verhogen. Veel leden zijn het hiermee eens, 
maar er is geen unanimiteit. 
Omdat er, na discussie, unaniem gekozen wordt voor een verhoging van € 2,50 wordt dit definitief 
besloten. 
 
10. Bestuurszaken 
a.  Wijziging Huishoudelijk Reglement (bijlage 6) 
Audrey geeft toelichting op de wijziging.  
Hoorcommissie moet overal vervangen worden door auditiecomité. 
Joke L. zegt dat in art 3 staat dat de auditant 1 song moet laten horen en vindt dat er ook vermeld 
moet worden dat er iets met ritme gedaan moet worden. 
Alfred is het daar niet mee eens en vindt dat de kern van de auditie in dit artikel zo goed is 
verwoord. 
 
Paula: artikel 7: ‘heeft’ moet ‘hebben’ worden.  
 
Artikel 10: er moet duidelijkheid komen over afmelden. Aan wie moet er afgemeld worden voor een 
repetitie/optreden. 
Besloten wordt dat leden zich voor de repetities afmelden bij het lid dat belast is met het bijhouden 
van de presentielijst en de section leader. Voor optredens dient men zich af te melden bij de 
dirigent en de section leader.  
 
Er wordt voorgesteld om artikel 18 PT te laten vervallen of te laten staan. 
Dit blijft staan. 
 
Ineke W. geeft aan dat de welkomstbrieven voor nieuwe leden moeten worden gecorrigeerd zodat 
het weer gelijk loopt met het Huishoudelijk Reglement. 
Actie bestuur 
 



 

Over artikel 19 wordt gediscussieerd. Het financieel risico hoort bij het koorlid te liggen. 
De bedoeling is dat iedereen mee gaat naar de conventie.  
Joke L: het heeft impact als een of meerdere personen niet naar de conventie gaan. 
 
Artikel 34: “het kwartet” wordt vervangen door ”ensemble”. 
”Onder de naam” wordt vervangen door ”onder de vlag” van Valley Voices. 
De zin van de coach kan eruit. 
”3 willekeurige leden” wordt ”combinatie van leden MC en sectionleaders”. 
Esmé legt uit dat in dit artikel het ging om het vormen van een kwartet in vroeger dagen. 
 
Het artikel 34 wordt gewijzigd door het bestuur en over ca 14 dagen voorgelegd aan de leden die 
dan daar al dan niet hun toestemming tot wijziging kunnen doorgeven. 
Actie Bestuur 
 
De voorgestelde wijzingen, behalve wijziging artikel 34 dat later aan de leden wordt voorgelegd, 
zijn akkoord bevonden en worden doorgevoerd. 
 
b.  Rooster van aftreden van bestuursleden (zie jaarverslag secretaris) 
 Kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden + stemming 
Toos Hof treedt af als algemeen bestuurslid. 
Ook Emma treedt af als penningmeester en neemt gelijk afscheid van het koor als lid. 
Ineke v RP treedt af als secretaris, maar blijft algemeen bestuurslid voor een jaar. 
 
Ineke Debets heeft zich gemeld als bestuurslid voor de functie van secretaris. 
Karin Reinders heeft zich gemeld als bestuurslid voor de functie van penningmeester. 
Dit wordt door de koorleden met applaus begroet. 
Er worden stembriefjes uitgedeeld en door de koorleden ingevuld. 
  
c. Benoeming van nieuwe bestuursleden 
Zowel Ineke D als Karin zijn unaniem gekozen als bestuursleden. 
 
Audrey bedankt zowel Toos als Emma voor hun werk als respectievelijk algemeen bestuurslid en 
penningmeester en daarnaast neemt zij afscheid van Emma als koorlid. 
 
11. Conventie 
Audrey geeft een samenvatting van de notities en ideeën die de leden met post-in briefjes een 
tijdje geleden hebben ingevuld mbt tot de conventie. 
Hieruit is gebleken dat de motivatie van de meeste leden groot is om mee te doen en dat voor de 
meesten geldt dat zij als doelstelling hebben om meer punten te halen. 
In het strategisch beleidsplan van Valley Voices staat dat we een score van 70% ambiëren.  
Er werd ook op aangegeven dat er naast de conventiesongs ook andere songs tijdens de repetities 
moeten worden gezongen. 
Sommigen hebben aangegeven dat de kosten voor de conventie te hoog zijn. Valley Voices draagt 
per koorlid € 50 euro bij aan de conventiekosten.  
Audrey zegt dat als je het bedrag niet kunt missen, je dit kunt melden bij het bestuur, die samen 
met het koorlid voor een mogelijke oplossing kan zorgen, omdat het niet meegaan i.v.m. met de 
kosten geen optie is. 
 
Als je niet mee gaat naar de conventie, dan kun je dit de komende week, tot 1 oktober, melden bij 
de secretaris. 
 
Op dit moment is van drie leden bekend dat zij niet mee willen gaan naar de conventie. Hennie 
Ruijsch zegt dat zij de derde is die misschien niet mee gaat, maar intussen heel erge twijfels heeft 
of zij bij dit besluit blijft. 



 

 
Joke L. vraagt of je wel mee mag naar oefenweekend als je niet mee gaat naar de conventie? 
Hierna volgt een koor brede discussie wat het doet met de leden die niet mee gaan tijdens het 
oefenweekend en de repetities. 
 
Alfred, als dirigent, zegt dat als je niet mee gaat naar de conventie, dat dat tijdens de repetitie toch 
wel enige gevolgen heeft. De koorklank kan natuurlijk in de repetitie niet teveel afwijken van dat op 
de conventie.  
Ook voor de koorleden is het niet prettig om tijdens de conventie naast iemand anders te moeten 
zingen dan tijdens de repetitie. 
 
Audrey is ervan overtuigd dat het een leuke aanloop wordt naar de conventie en hoopt dat 
iedereen aan boord blijft. 
 
Het bestuur gaat in overleg met de dirigent en de mensen die eventueel niet mee gaan naar de 
conventie. 
Actie Bestuur 
 
Oefenweekend: er wordt een oproep voor de bonte avond tijdens het oefenweekend gedaan. 
Joke L en Ineke D gaan dit organiseren. 
 
12.  Voices, ideas and wishes 
Audrey nodigt iedereen uit om met briefjes aan te geven om ideeën aan het bestuur mee te geven 
wat de koorleden graag willen behouden van de afgelopen tijd of graag zouden willen of misschien 
juist willen laten vallen (wishes and ideas). 
Het betreft ideeën, verzoeken voor verbeteringen en veranderingen aan zowel bestuur als 
commissies en dirigent. 
Het bestuur neemt alle ideeën, verzoeken etc mee om hier later op terug te komen. 
 
13. Belangrijke data: 
Op 17 oktober is het herfstvakantie en er wordt gevraagd wie er dan afwezig is. Dit zijn Joke L en 
Thea T. 
Verder valt 5 december in 2016 op een maandag. Ineke van RP laat een aanwezigheidslijst 
rondgaan voor dit dag. Het blijkt dat bijna iedereen aanwezig is. 
 

• 17.12.2016   – Kerstoptreden EFZO 
• 28.01.2017 en 29.01.2017 – Oefenweekend – PTC (EatCetera) 
• 24.12.2016 t/m 08.01.2017 – Kerstvakantie 
• 31.03 t/m 02.04.2017  – Conventie –  Koningshof, Veldhoven 
• 08.07.2017 t/m 20.08.2017 – Zomervakantie 
• 18.09.2017   – ALV 

 
14. Rondvraag: 
Ineke D. verzorgt de traktaties voor bij de koffie en de afterglow als er niemand anders trakteert. 
Ineke zoekt naar andere mogelijkheden hiervoor 
Zij heeft als voorstel om iedereen af en tot wat mee te laten nemen óf als tweede voorstel dat zij 
een traktatiemand mee neemt waar de koorleden af en toe wat in kunnen doen voor bij de koffie of 
bij de afterglow. 
De meeste leden vinden het idee van de traktatiemand erg leuk en dit wordt aangenomen als 
vervanging van de traktaties die Ineke D inkoopt. Beide voorstellen zijn aangenomen. De traktaties 
zijn uiteraard op vrijwillige basis. 
Actie Ineke D 
 



 

Er is de vraag binnen gekomen over het zitten tijdens de repetities omdat steeds meer mensen dit 
doen. Audrey vraagt hoe de leden hier tegen aan kijken.  
 
Ellen zegt dat mensen die het nodig hebben moeten kunnen zitten. 
Corrie Boshoven vindt het echter een beetje vervelend dat de rij met zittende mensen steeds 
breder wordt en geeft als idee om net, als Ineke vRP, een stoeltje, aan te schaffen. 
Op de vraag hoe Alfred hier tegen aan kijkt zegt hij dat het bij de meeste koren heel normaal is dat 
de koorleden veel zitten. Je kunt ook zittend goed zingen. 
 
Audrey vat het als volgt samen: staand zingen is prettig, maar mensen die willen zitten, moeten die 
mogelijkheid hebben.  
Mogelijk kunnen we een keer zittend repeteren. Alfred geeft dat een keer aan, als hij denkt dat de 
repetitie avond daarvoor geschikt is. Dan hoeven de risers niet te worden neergezet, maar stoelen. 
  
Ineke W. zegt dat er bij de Haco catsongs worden gezongen en vraagt of wij die ook kunnen gaan 
oefenen? 
Audrey legt deze vraag bij de MC neer. 
 
Alfred: 10 oktober komt Hannah Ybeles Smit als coach.  
Een halve avond wordt er geoefend met adem/bubbelen. De andere helft wordt besteed aan 
zangtechniek. 
Gea vraagt of er komend seizoen nog meer coachings komen. Het antwoord van Alfred daarop is 
ja er komen nog meer. 
 
15. Sluiting 
Audrey sluit de ALV om 22.45 uur af. 
Tenslotte wordt er nog Bashana gezongen voor Emma. 
 
 
Actie Wie 
 
Huiswerk mailen Bestuur 
  
Plannen van de commissies voor na de conventie samenvoegen Bestuur 
 
Naambord voor buitenoptredens aanschaffen Ineke W 
 
Contact opnemen met de Kei voor meer ruimte kleding Bestuur 
 
Wijziging Huishoudelijk Reglement Bestuur 
 
Wijziging Huishoudelijk Reglement Artikel 34 aanpassen  
en aan leden voorleggen Bestuur 
 
Nadenken over het verbinden van de diverse plannen voor de periode 
na de conventie. Bestuur 



 

Posts van de Valley Voices ALV 2016 
 

 
HIER willen we meer van. Wat was cool……  
heel erg van genoten VET  Fijn was dat.  
Een mooie herinnering. TOFFE AVOND  
TTypisch iets voor ons. LEUK. Te GEK.  
Voelt goed! Doe mij er nog maar zo een…. 
 

• Kerstoptredens 
• Talentenveiling 
• Projectkoor ! ! ! ! 
• Projectkoor in plaats van Learn to Sing 
• Muziekcommissie: mogen we suggesties voor 

mooie songs aandragen. 
• Veel optreden 
• Kerst in Schaarsbergen 
• Kerstoptreden 
• Afterglow 
• Show Cultura voor 2018 
• Bindende leerzame sectionals 
• Graag met buitenlands koor iets doen 
• Echt met een ensemble gaan oefenen 
• Zingen voor jarigen thuis 
• Coaching van derden 
• Individuele coaching van Alfred evt. ook leuk in 

kleine groepjes met directe feedback op klank 
• Scrooge 
• Graag meer kerstoptredens 
• Optreden bij de Holland Harmony dag zoals 10 

november 2011 
• Meer stukjes bij de bonte avond 
• Meer mensen naar de HACO of educatie weekend 
• Zinvolle en leerzame inzingoefeningen die 

merkbaar goed zijn voorbereid 
• Learn to sing 
• Peren plukken ! 
• Meer coaches 
 

 

  
 
 
Wat geven we mee aan de MD 
• Tussentijdse stemtest ook voor 

bestaande leden 
• Meer ademsteun oefeningen 
• Ademhalingsoefeningen ! ! 
• Jaarlijkse stemtest met persoonlijke 

adviezen 
• Meer coaches 
• Diverse werkvormen bv. Octet 

klankkleuren 
• Vaker kwartetten 
Meer kwartet zingen oefenen 

 
 
Wat geven we mee aan de PR 
• Werving bij de Hogeschool Ede 



 

 

 
 
 
 
 
Wat geven we mee aan het PT 
• Voor een spiegel oefenen (toch nog eens 

een keer proberen) 
• Niet teveel “toneel”bewegingen, meer 

natuurlijke uitstraling choreo 
 

 
Wat geven we mee aan de CAC 
• Jullie zijn TOP! 
• Op middelbare scholen te gaan zingen voor jonge 

ledenwerving 
 

 

 
 
Wat geven we mee aan de MC 
• Oud Hollandse liedjes voor optredens in 

bejaardenoorden 
• Moderne songs, up tempo’s 
• Vlotte songs (makkelijk en minder 

makkelijke) 
• Repertoire bijhouden 
• Moderne liedjes 
• Moderne songs 
• Is er bij de voirge conventie een opname 

gemaakt van de mini coaching van 1 van 
de Island boys. Die coaching had toen 
direct effect. Zo ja kunnen we die eens 
draaien bij een repetitie. 

• Meer korte snelle songs tussendoor, 
meer huiswerk is dan het gevolg 

• Meer vlotte uptunes niet teveel ballads. 
• Catsongs oefenen in de afterglow 
• Nederlandstalig en uit de oude doos voor 

80 plussers 
 

 

 
Wat geven we mee aan  
het bestuur 
• Supermarkt acties, dan kunnen mensen voor ons 

sparen 
• Optredens met kaartverkoop, show om geld te 

verdienen 
• Gratis optredens af en toe, meer dan 1 per jaar evt 

door ensembles 
• Een aparte focusgroep. Het was heerlijk om allerlei 

ideeën te spuien zonder aan regeltjes te denken en 
daar niet gebonden aan te zijn.  

• Grote commissie vergaderingen organiseren om af 
te stemmen 

• Nadenken over de commissie structuur (meer 
projectstructuur) 

• Try-out voor betalend publiek 
• Meer vertellen wat er speelt, waar het bestuur mee 

bezig is. 



 

 
 
 

 
• Met de tijd meegaan 
• Nieuwe lippenkleuren en nagellak 
• Vlottere kleding 
• In onze outfit graag 1 galajurk 
• Meer vlottere kleiding  
• Meer met eigen kleding combineren 
• Eigentijdese kleding  en evt. eigen kleding , bijv. ook rokken 
• Absoluut geen rode jasjes meer  
 
 
 


