
Notulen Bestuursvergadering Valley Voices 25 november 2016 
Aanvang 9.15 uur bij Ineke van Riet Paap 
Aanwezig: Audrey vd Berg, Ineke Debets, Ineke van Riet Paap, Karin Reinders, Doris Fikenscher 
Afwezig met kennisgeving: Corrie Boshoven 
 
1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda: 
Geen mededelingen. In notulen 13-10 ontbreekt het punt 7k (PT)!  
Toevoegen aan de agenda: kerstviering bij punt 7en  punt 7 k: PT met als contactpersoon Ineke vRP. 
 
2.  Ingekomen post/mail en Uitgaande post/mail 
Citta Della Musica: vragen alle mailadressen te verwijderen en secretariaat VV toe te voegen. 
Uitnodiging Beursvloer Ede 2017: de ervaring vanuit het bestuur is dat het veel energie kost maar 
weinig oplevert. Wel zien we een mogelijkheid optredens en/of contacten uit deze bijeenkomst te 
genereren. Afspraak: Audrey zal informatie over de bijeenkomst aan het koor geven met de vraag wie er 
belangstelling heeft om met een ensemble hier op een korte, inspirerende manier ons koor te presenteren 
dmv zingen (zoals het pop-up optreden) en flyeren. Ineke vRP zal intekenlijst leveren. Karin zal Ineke 
W.vragen een nieuwe, compacte flyer te maken (evt. met hulp van vormgever van werk Audrey). 
Deelname Vocaal Centraal Festival in Amersfoort(BALK): Alfred heeft inmiddels gevraagd ons te 
programmeren direct na het diner (waar wij dan niet aan meedoen). De CAC zal de organisatie regelen. 
Koren op weg naar Kerst: 17 december in de Grote Kerk Ede is verplaatst naar 15.00 uur. 
 
3.  Notulen13-10-2016: 
Notulen zijn via de mail goedgekeurd en reeds op de website gezet. 
 
4. Holland Harmony/BALK 
• De vergoeding van een coaching voor de dirigent kan worden doorgeschoven naar 2017! Ineke vRP 

voegt verslag besturendag bij en zal de data Directors College en Educatieweekend naar Alfred 
sturen. 

• Tijdens besturendag een voorstel gedaan voor een try-out in Ede.  
• BALK festival Amersfoort (zie activiteitenlijst) 

 
5. Conventie + oefenweekend: 
Betalingen: zodra Karin de deelnemerslijst van Joke L. heeft ontvangen zal zij ieder lid persoonlijk mailen 
wat de kosten zijn. Voor het oefenweekend zal Ineke vRP de leden een mail sturen met de vraag wie er 
blijft slapen, zodat ook deze betaling meegenomen kan worden in de kostenmail.  
Alles zal voor 18-12 betaald moeten worden aan Karin zodat zij op tijd Holland Harmony en Eatcetera kan 
betalen. 
Karin en Ineke D. zullen de lunch van de zaterdag (vlak voor ons optreden) verzorgen en meenemen. 
 
Try –out (20  maart): the Rhine Singers (33 leden, Vleuten, olv Sonny Vande Putte), Between Two Rivers 
(35 leden, Elst Gld, olv Anja Dirkzwager) en Miracle Sound (23 leden, Doetinchem, olv Els Peters) hebben 
toegezegd te komen, evenals het mannenkwartet Maelstrom (met o.a Stuart Sides en Sonny Vande 
Putte). Ineke D. heeft inmiddels contact met Cultura (verzoek: gebruik op die avond, zonder huur, van 
grote zaal met 4 kleedruimtes en 1 kleine kleedruimte, gebruik van de bar voor, in de pauze en na afloop, 
van 19.00-23.00 uur). Het “draaiboek try-out VV” zal worden gebruikt om een eigen, aangepast draaiboek 
voor de avond te maken. Ineke vRP onderhoudt de contacten met de gastkoren/kwartet. Doris zal zorg 
dragen voor het riser-vervoer en de aankleding van het podium. 
 
Om eventueel een avond vrij te houden voor een extra repetitie (22-23-24 maart) nav deze try-out zal 
Ineke vRP de leden informeren en een deelnemerslijst neerleggen op 28-11. 
 
 
7. Van de voorzitter en de commissies: 
a. Voorzitter: 
 



kerstavondje 19-12: tot de pauze wordt er gewoon gerepeteerd. Daarna zal de avond op een gezellige 
manier door het bestuur worden georganiseerd. Doris verzorgt de workshop, Karin en Ineke (als jarigen in 
die periode) verzorgen de hapjes en een lied (gezongen door het bestuur). De leden zullen worden 
gemaild met de vraag een aardewerk bloempotje mee te nemen (InekeD). De bestuursleden zullen zoveel 
mogelijk zorgen voor de overige benodigdheden. Doris en Corrie versieren/delen de zaal in . Audrey zal 
de leden nogmaals vragen zich te melden met een (muzikale) bijdrage als bijdrage, en Gerdie voor een 
kerstverhaal. 
Ineke D. zal de projectleden melden dat zij de hele maand december welkom zijn deel te nemen aan de 
repetities en de 19e. 
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement (zoals besproken tijdens ALV): Audrey maakt de wijzingen 
definitief en zal ze aan de leden voorleggen, en daarna naar Ineke W sturen om op de website te zetten. 
Besluit: vanaf heden zullen we als bestuur niet meer na de repetitie vergaderen! We willen allemaal of 
naar huis of meedoen aan de after-glow. Dit besluit zal ook aan de leden worden medegedeeld om zo te 
voorkomen dat er ad-hoc problemen/vragen/kwesties worden voorgelegd. Alle vragen kunnen per mail 
gesteld worden, en zoveel mogelijk per mail behandeld worden. 
Overleg “jaarplannen 2017” : Audrey zal de definitieve datum 23-05(datumprikker) mailen. 
Meerjaren-ontwikkelplan: voor de show 2018, buitenlandreis, enz. zullen Karin en Ineke vRP een 
financiële opzet maken die gebruikt kan worden om de aanvraag van een grote subsidie bij de RABO-
bank te doen. 
(vanuit de vorige vergadering blijft staan) Focusgroep: gezien de optie om een culturele agenda 
(=Meerjaren-ontwikkelplan) uit te werken, wordt de focusgroep even niet vervolgd. Het eerste plan voor dit 
jaar (conventie projectkoor) is inmiddels gerealiseerd. Dit meerjaren-ontwikkelplan  zou goed kunnen 
werken voor het ledenbehoud, dus de focusgroep gaat daarvoor worden gevraagd om een bijdrage te 
leveren. Audrey heeft leden van de Focusgroep bijgepraat. 
 
b. Penningmeester: 
Appels-en-peren-pluk-project: heeft € 360,- opgeleverd. 
Online cursus fondsenwerving: Audrey zoekt terug wat dit precies was. 
RABO bank: volgens de bank is de inschrijving bij de KvK niet correct en hierdoor loopt het afgeven van 
een nieuwe pas vertraging op. Audrey zal hier achteraan gaan (vestigingsadres de Kei, postadres 
secretariaat VV, DB als bestuurders). Karin zal de pas en de betaling van het lidmaatschap regelen. 
Nav de door het PT geplande coaching door Petra Andriessen op 9-1 blijkt dat de begroting niet juist is. Er 
is een aanvraag ingediend van €250,- voor coaching en €250,- voor scholing. Dit komt niet terug in de 
begrotingscijfers ALV ( €950,- coaching).Karin zal dit uitzoeken en bespreken. Voor nu is duidelijk dat een 
aanvraag voor vergoeding (coaching of andere zaken) tijdig ingediend moeten worden om te voorkomen 
dat er geld wordt toegezegd dat er niet is. 
 
c. Secretariaat: 
Geen nieuws.  
 
d. Kledingcommissie (KC): 
De betaling van de nieuwe/projectleden zal eind van de maand rond zijn, dus dan zullen zij de kleding 
krijgen. 
Vanuit het Artistiek Overleg is input gekomen voor de Conventiekleding. Daarnaast heeft het PT extra 
input gegeven. De KC gaat hiermee aan de slag.  
Conventie-koorkleding: besloten is op de vrijdag de leden te vragen in spijkerbroek met daarop de nieuwe 
bloemenblouse te dragen. Op de zaterdag (inzingen en optreden overdag) en zondag zal eigen kleding 
het voorschrift zijn. 
De opslagruimte in de Kei: Audrey en Ineke D zullen hierover gaan praten nadat Audrey een afspraak 
heeft gemaakt. 
De rode fleecevesten zullen worden geschrapt uit de kledingvoorraad: er zal een goed doel in het 
buitenland worden gezocht waar de vesten een tweede leven kunnen dienen. 
 
 
e. MC: 



de coaching van Sonny Vande Putte zal worden gegeven tijdens het oefenweekendop zondag. Alfred zal 
daarnaast vragen om een persoonlijke coaching via skype.  
Audrey zal een overzicht van alle data in maart mailen aan de koorleden. 
 
 
f. CAC: 
Kerst: 16-12 optreden Ruimzicht in Barneveld (Audrey zal welkomswoord doen, Ineke D. ladyspeaker) en 
Koren op weg naar Kerst 17-12 (voorstel 2e leadyspeaker zal Ineke vRP meenemen). Zijn er nog meer 
mogelijkheden, vd Valk-Schaarsbergen-Intratuin-Opella (via Birgit?). 
De optredens worden via de CAC op de website gezet! 
 

 
g. PR: 
Karin zal Ineke W vragen of ze opnieuw aandacht wil vragen voor de sponsorclicks.Ook zal zij haar 
vragen een nieuwe A6 formaat flyer te maken(evt. met hulp van collega Audrey voor de vormgeving). 
 
h. Website: 
 
i. Make-up: 
 
j. Risers: 
Gea heeft de Kei gevraagd om de aanhanger voor het riservervoer naar Velp en het oefenweekend. Doris 
zal haar vragen dit ook voor de try-out te doen. 
Karin vraagt een “bouwtekening” voor de indeling van de riseropslag. Doris gaat hiervoor zorgen. 
Doris zal de nieuwe leden vragen mee te draaien in het riserrooster. 
 
k. PT: 
De choreografie van”That’s life” en “Where does the time goes” is uitgewerkt.  
Tijdens de afwezigheid van Alfred op 28-11 zullen Yvonne en Esmé met het koor gaan werken aan de 
package voor de Conventie. 
Voor maandag 9-1 is er een coaching van Petra Andriessen gepland. Zij zal gaan werken aan emoties en 
uitstraling. 
 
 
8. Datum en plaats volgende vergadering: 
Extra vergadering op 22-12 bij Ineke D. (Doris afwezig) 
Nieuwe datum voor januari: 26-01 ook bij InekeD. 
 
9. Wvttk: 
Omdat we vandaag té veel te bespreken hadden gaan we de agenda proberen korter te maken! 
 
• Er zijn mailadressen (secretaris@valleyvoices.nl,voorzitter@valleyvoices.nl, 

penningmeester@valleyvoices.nl) die moeten we vooral extern gebruiken.  
 
	  

10. Sluiting  
Met dank aan de gastvrouw wordt de vergadering ver buiten de afgesproken tijd gesloten. 
 
 

Actiepuntenlijst:	  
Audrey Koorleden vragen naar deelname ensemble tijdens Beursvloer Ede (Ineke vRP 

intekenlijst)	  
Karin Persoonlijk financieel overzicht Conventie+oefenweekend naar alle leden 	  
Karin+Ineke D Lunch Conventiezaterdag verzorgen.	  
Ineke vRP	  
	  

Data Directors College en Educatieweekend naar Alfred sturen	  



Ineke 
2x+Doris	  

Try-‐Out:	  Ineke	  contactpersoon	  koren,	  Doris	  vervoer	  risers,	  Ineke	  D.	  Cultura	  

Audrey ALV aanpassing huishoudelijk reglement + doorgeven voor  website	  
Audrey+ID Evaluatie + randvoorwaarden conventie met Alfred bespreken	  
allen Kerstavond: Au3 leden om creatieve bijdrage vragen (Gerdie kerstverhaal), Doris 

benodigdheden verzamelen+ruimte versieren, Ineke nw. leden vragen.	  
Ineke 
vRP+Karin	  

Financiële	  opzet	  Meerjaren-‐ontwikkelplan	  maken	  

Audrey 	   Focus	  groep	  bijpraten	  over	  plannen	  Meerjaren-‐ontwikkelplan	  
Audrey	   KvK	  regelen	  
Karin	   Begroting	  PT-‐MC	  uitzoeken	  en	  bespreken	  met	  PT.	  
Audrey+Ineke	   Afspraak	  met	  de	  Kei	  om	  opslagruimte	  te	  bespreken	  
Iedereen	   Goed	  doel	  (in	  het	  buitenland)	  zoeken	  voor	  de	  rode	  fleece-‐vesten	  
Audrey	   Overzicht	  van	  de	  activiteiten	  in	  maart	  mailen	  aan	  koorleden	  
Karin	   Ineke	  W.	  vragen	  nieuwe	  flyer	  te	  maken	  en	  sponsorclicks	  onder	  de	  aandacht	  

brengen.	  
Audrey cursus fondsenwerving online uitzoeken	  
Doris Bouwtekening riseropslag maken + nieuwe leden vragen naar riserdienst	  

	  
Re 

minder 
Wie Reminder omschrijving: 	  

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

• 	  Bestuur Jaarlijks gratis optreden (gelinkt aan een goed doel) verzorgen.	  

• 	  Bestuur Zelf de financiële kant van coachings e.d. regelen	  

• 	  Bestuur/MC 2 maanden proefperiode nieuwe leden in de gaten houden	  

• 	  Bestuur Exit-enquêtes eind van het seizoen bekijken of er een lijn in te ontdekken is.	  

• 	  Bestuur 
ALV: aanpassing huishoudelijk reglement op het punt van het verkorte auditie 
traject.	  

	  

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.	  

	  


