
 
 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 25 augustus 2016 
Aanvang 19.45 uur bij Emma Daniels 
Aanwezig: Corrie, Ineke vRP, Ineke D, Toos, Doris, Emma, Audrey   
Afwezig: -   
 
1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda: 
Audrey opent om 19.55 uur. Speciaal welkom voor Ineke D als toehoorder (voor het 
eerst)! 
 
2.  Ingekomen post/mail en Uitgaande post/mail 
In:   

• Vriendenloterij: Herfstactie 
Vorig jaar bij de ALV hebben we ook aangegeven dat de vriendenloterij een goede 
bron van inkomsten is voor het koor. We hebben 7 loten die voor ons meespelen. 
Deze genereren jaarlijks ruim 700 euro voor het koor. Er was enig animo om een 
belactie te houden, maar we hebben dit nog niet gedaan afgelopen jaar omdat we 
andere acties hadden. Komende september/oktober is de herfstactie van de 
vriendenloterij. Nu hebben we kleine flyers gemaakt “Mogen wij je bellen?” zodat 
leden bij vrienden kunnen proberen ze te enthousiasmeren. Namen verzamelen en 
bellen kan t/m 28 oktober. Er is een flyer gemaakt door Ineke W die we volgende 
week willen uitdelen aan de leden. Gaan we doen. 
 
3.  Notulen en actielijstje BV d.d. 7 juli 2016 
De notulen van vorige keer zijn niet rondgestuurd.  
Punten 1, 3, 5, 6, 9 en 10 blijven staan.  
Reminder 7 kan eraf.   
 
4. Holland Harmony/BALK 
-  
 
5. ALV 
Stukken voor de ALV moeten uiterlijk 2 weken vooraf opgestuurd worden.  
Actie Ineke vRP: alles voor de ALV verzamelen en stuurt het rond voor 5 september.   
Agenda 
We lopen de agenda door. Hieronder genotuleerd. 
Bij het punt conventie willen we de uitkomsten van de “gele briefjes” sessie 
bespreken. Hopelijk kunnen we Alfred (als hij er is) aan het woord laten om uit te 
leggen hoe hij de repetities tot aan de conventie voor zich ziet. Audrey zal Alfred 
uitnodigen om aanwezig te zijn.  
Commissies jaarverslagen, begrotingen en plannen volgend jaar 
Het verslag van de focusgroep is nog niet opgenomen in de jaarverslagen. 
Actie Ineke: verslag focusgoep toevoegen aan het einde van de jaarverslagen.  
Bij de toekomstplannen van de commissies willen we ook graag de (nieuwe) 
sectionleaders benoemen.  
 



 
 
 
 

Begroting penningmeester 
We willen de leden graag 50 euro tegemoetkoming geven voor de inschrijving van de 
conventie. In de begroting wordt uitgegaan van 32 leden (het huidige aantal) en een 
contributie van 20 euro per maand. We gaan dus een contributieverhoging van 2,50 
euro voorstellen.  
We gaan ervan uit dat het appels en peren plukken 600 euro opbrengt en er weer 
een wijninkoop actie komt die ook 600 euro opbrengt.  
Bestuurssamenstelling 
Emma geeft aan (toch) ook te willen aftreden. Ineke D en Audrey gaan in gesprek 
met hopelijk nieuwe bestuursleden.  
Wijziging Huishoudelijk Regelement  
Hebben we besproken en enkele dingen aangepast.  
 
Oproep tijdens ALV wie de bonte avond willen organiseren tijdens oefenweekend. Dit 
doen we na de aankondiging waar en wanneer het oefenweekend plaatsvindt.  
 
We raken in gesprek over de oprichting van een vast ensemble. Dit willen we op de 
ALV vragen tijdens de toekomstplannen van het bestuur.  
 
Workshop vorm:  
Wat was gaaf dit jaar - vs – wat hadden we willen doen maar is niet gelukt…. 
Wat-geven-we-mee-ronde  incl. prioritering 
 
6. Conventie + oefenweekend 

• Vóór de ALV de gegevens/prijs van het oefenweekend sturen? 
Nee, gaan we gaandeweg het seizoen aan de leden vertellen. De datum vertellen we 
wel, namelijk 28-29 januari 2017. De data en locatie staat ook op de agenda ALV. 
 
We komen weer op het onderwerp terecht van leden trekken specifiek voor de 
conventie. Een projectkoor specifiek om mee te gaan met de conventie. Een 
package die alle repetities, het oefenweekend en de conventie bevat voor een vaste 
prijs. Hierover zou goed overlegd moeten worden met Alfred.  
 
7. Van de voorzitter en de commissies: 
a. Voorzitter:  

• Verslag overleg MC/bestuur 
Heeft op 15 augustus plaats gevonden. Hier is een verslag van.  
Alfred heeft tijdens het overleg “vrij spel” gevraagd tijdens de repetities. Dit zijn we 
bereid hem te geven onder de voorwaarde dat we echt om 10 uur stoppen. Wij 
vinden het echt belangrijk om ook andere songs te zingen en ons repertoire bij te 
houden. Dit hoeft niet geheel op de automatische piloot, Alfred mag hier best afslaan 
of een opdracht zoals in de conventiesongs meegeven. Laat het zijn zoals in een 
generale repetitie.  
Wat ons betreft gaat het koor dan ook meer discipline tonen. We houden een pauze 
van strikt 15 minuten (dus eerder naar de WC gaan).  



 
 
 
 

Met name met kerst willen we meer dan de twee songs zingen. Daarnaast vinden we 
optreed ervaring ook belangrijk voor nieuwe leden. Audrey heeft nieuwe punten voor 
een gesprek met Alfred opgeschreven.  
Actie Audrey: randvoorwaarden conventie met Alfred bespreken.  
 
b. Penningmeester: 

• Appels-en-peren-pluk-project 
Gaan we op 17 september doen. Er hebben zich (netto) 6 mensen opgegeven voor 
de hele dag. A.s. maandag brengen we dit nogmaals onder de aandacht. 
Partners/vriendinnen/volwassen kinderen zijn van harte welkom.  
Actie Audrey: Appels en peren pluk dag melden bij de mededelingen.  

• Online cursus fondsenwerving 
 
c. Secretariaat: 

• Aan nieuwe leden doorgeven alles wat betreft de conventie. Iemand van de 
nieuwe leden heeft tegen iemand gezegd dat ze niet meedoet aan de 
conventie i.v.m. de prijs. Belangrijk om aan hen te vertellen hoe het zit. 

Actie Ineke vRP: afspraak maken met de nieuwe leden over het reilen en zeilen van 
de vereniging.  
Dit moet onder andere gaan over de financiële situatie rondom het conventiejaar en 
de (min of meer verplichte) deelname aan de conventie en het oefenweekend.  
 
d. Kledingcommissie (KC): 
- 
 
e. MC: 

• BALK Festival Oost 11 februari 2017 in Ulft? 
Is vlak voor de conventie, dus een mooie kans om ervaring met optreden op te doen.  
Actie Audrey: BALK festival 11 feb voorleggen aan de MC. 
Actie Audrey: MC attenderen op bijdrage dirigentencoaching HH (100 euro per jaar + 
reiskosten). We zouden hier dus eind van dit jaar en begin volgend jaar gebruik van 
kunnen maken. 

 
f. CAC:   
Verslag CAC-overleg dd. 15 juli 2016 
Naar aanleiding van het gesprek met de MC, was er bedacht een goede vragenlijst 
voor optredens gaan gebruiken. Na de vergadering bleek er al een checklist te zijn. 
Wel hebben we met de CAC afgesproken dat de optredens allemaal via de CAC 
laten lopen, dat werkt beter. Onafhankelijk van wie het optreden heeft bedacht.  
 
g. PR: 
- 
 
h. Website: 
- 



 
 
 
 

 
i. Make-up: 
Ineke D, Audrey, Ellen en Corrie gaan praten over de continuering van de make-up 
commissie en het eventueel samen gaan met de kleding commissie.  
Actie bestuur: gesprek make-up commissie op 29 augustus. 
 
j. Risers: 
Afgelopen maandag was er niemand om de risers op te zetten. Mensen hadden 
blijkbaar nog niet gekeken of ze dienst hadden zo na de vakantie.  
 
8. Datum en plaats volgende vergadering 
Donderdag 29 september bij Ineke vRP 
De vervolg data spreken we af met het nieuwe bestuur. 
 
9. Wvttk 
5 december is een maandag.  
Actie Ineke: intekenlijst maken wie er aanwezig zou zijn als we op 5 december 
repeteren.  
 
10. Sluiting 
 

Acties Wie: Actie omschrijving: 
1.  Audrey Alfred vragen wat voor ideeën de MC/MD heeft over het oefenweekend 
2.  Audrey MC attenderen op bijdrage dirigentencoaching HH (100 euro + 

reiskosten) 
3.  Bestuur wie gaat onderzoeken of de bankkosten omlaag kunnen?  
4.  Bestuur gesprek make-up commissie op 29 augustus. 
5.  Corrie Cake/taart bakken voor tijdens de ALV 
6.  Corrie briefjes en telling tijdens de ALV verzorgen. 
7.  Audrey BALK festival 11 feb voorleggen aan de MC. 
8.  Audrey Appels en peren pluk dag melden bij de mededelingen.  
9.  Emma paragraaf opstellen over contributieverhogingsvoorstel. 
10.  Emma Uitzoeken welke verzekeringen we hebben 
11.  Ineke afspraak maken met de nieuwe leden over het reilen en zeilen van de 

vereniging. 
12.  Audrey randvoorwaarden conventie met Alfred bespreken. 
13.  Ineke verslag focusgoep toevoegen aan het einde van de jaarverslagen. 
14.  Ineke alles voor de ALV verzamelen en stuurt het rond voor 5 september.   
15.  Ineke intekenlijst maken wie er aanwezig zou zijn als we op 5 december 

repeteren. 
 
 

Re 
minder Wie Reminder omschrijving:  

1.  Bestuur Lijstje maken voor mededelingen voor a.s. repetitie- avond/maandag. 



 
 
 
 

2.  Bestuur Jaarlijks gratis optreden (gelinkt aan een goed doel) verzorgen. 
3.  Bestuur Zelf de financiële kant van coachings e.d. regelen 
4.  Bestuur/MC 2 maanden proefperiode nieuwe leden in de gaten houden 
5.  Bestuur Exit-enquêtes eind van het seizoen bekijken of er een lijn in te ontdekken is. 

6.  Bestuur 
ALV: aanpassing huishoudelijk reglement op het punt van het verkorte 
auditietraject. 

 
 

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. 

 
10. Sluiting  
 


