
 
 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices dinsdag 25 april 2017 
Aanvang 19.45 uur bij Doris Fikenscher 
Aanwezig: Corrie, Ineke vRP, Ineke D, Audrey, Karin en Doris 
 
1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda: 
Audrey opent om 19.50 uur.  
Mededeling: de nieuwe bari Yvonne heeft zich teruggetrokken als aankomend lid. 
 
2.  Ingekomen post/mail en Uitgaande post/mail 
In: 11-4 een uitnodiging van Between Two Rivers voor samenzang na de 
gezamenlijke try-out beantwoord dat we begin mei hierover terugmailen. Besloten 
wordt hen te vragen of we woensdag 7 juni welkom zijn (5 juni is koorloze Tweede 
Pinksterdag!). Na hun antwoord zullen we de koorleden vragen mee te doen. 
Uit: De huidige ledenlijst is weer naar Holland Harmony gestuurd (kwartaaloverzicht). 
De lijst zal ook naar de leden gaan met toevoeging van Sylvia de Veld (nieuwe bas) 
en Tine Plat (nieuwe tenor) (actie Ineke D) 
Ineke heeft gebeld met dhr. Thomas de Vree over de perenplukactie. Afgesproken 
hem een mail te sturen (actie Ineke D) met onze belangstelling. Hij zal tzt contact met 
ons opnemen. Audrey zal de perenplukfoto’s van vorig jaar naar Doris doormailen 
om deze te gebruiken bij de informatie voor het koor (actie Audrey en Doris). 
 
3.  Notulen 23 maart 2017 
Notulen zijn per mail goedgekeurd. Afgesproken wordt dit voortaan weer op de 
agenda te vermelden en een actielijst toe te voegen aan iedere notulen (actie Ineke 
D) 
 
4. Punten van de voorzitter 
- buddies voor de nieuwe leden: Doris voor Sylvia, Yvonne voor Tine. Audrey zal dit 
aan de Yvonne vragen (actie Audrey). 
- verlengd lidmaatschap Monique: nav de mededeling van Monique dat ze tot het 
afscheidsconcert voor Alfred lid wil blijven heeft Audrey haar per mail uitgenodigd 
voor een gesprek. Op de gemailde datum was ze niet op de repetitie dus zal Audrey 
haar telefonisch benaderen. De voorwaarden voor een verlenging van het 
lidmaatschap zullen zijn: wekelijks aanwezig zijn bij de repetities (geen part-time 
lidmaatschap) en de kosten zijn zoals bij ieder nieuw lid (uitgezonderd de reeds 
voldane kosten tgv het Conventie-lidmaatschap, dwz €30,- kleding en €5,- 
inschrijving). (actie Audrey). NB:  de kledingcie. moet de kleding van Monique 
terugvragen wanneer ze haar lidmaatschap niet verlengd! 
- sollicitatie vacature dirigent: er hebben twee mannelijke en 2 vrouwelijke 
sollicitanten gereageerd op de vacature. Na lezing van de brieven is een vrouwelijke 
kandidaat afgevallen. De overige kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek 
met 2x3 leden (soll.cie en MC/soll.cie), daarna volgen op 22 en 29 mei proefdirecties. 
- afscheidsconcert Alfred: de voorbereidingen zijn in volle gang. De cie. (Joke L., 
Joke P, Yvonne en Gerda) zal ook de avond na het concert de eindejaarsavond 
organiseren. Alfred heeft aangegeven graag Vocality  op het concert te willen 



 
 
 
 

uitnodigen als gast. Het lijkt de feest cie. leuk om ze ook uit te nodigen om iets te 
komen zingen. Inmiddels is bekend dat zij die dag niet kunnen komen. De cie zal het 
Witte Kerkje gaan bezichtigen. Muzikale bijdragen van de Sectional Leaders en de 
Bari’s zijn toegezegd. Over een muzikale bijdrage van het bestuur wordt nog 
overlegd (actie Karin: zoeken van zingbare versie) 
- afscheidscadeau: besloten wordt een bon voor 4 (of 5) personen van Ouwehands 
Dierenpark met toebehoren te geven individuele bijdragen van de leden metzonodig 
een bijdrage vanuit de koorkas (actie ????) 
- evaluatie bijeenkomst MD 6/4 jl.: door de changementen alle stemmen gehoord, 
ongedwongen maar goed georganiseerd, hoge opkomst, in korte tijd heel veel 
informatie ingewonnen. Weinig uitersten, verschillen lijken overbrugbaar. Voor het 
Strategisch Beleidsplan wordt dit een leidraad, de nieuwe dirigent zal hier mede 
uitvoering aan moeten gaan geven. 
- evaluatie Conventie: dit moet nog verder uitgediept worden. De invulling van de 
repetitietijd hangt hier nauw mee samen. 
- de twee nieuwe songs (Wake me up en New York State of Mind) vallen niet goed bij 
een aantal leden. Het focus op twee songs zoals de afgelopen 6 maanden 
voorbereiding Conventie lijkt hiermee voortgezet te worden. De voorbereidingstijd tot 
2 juli lijkt te kort. Afgesproken wordt dat Karin contact op zal nemen met Alfred om 
hierover met hem van gedachten te wisselen, en dit terug te koppelen aan het DB 
(actie Karin). 
- 23/5 Bespreking invulling nieuwe seizoen: dit zal worden gekoppeld aan de 
jaarplannen van iedere commissie ter voorbereiding op de ALV en de evaluatie van 
het Artistiek Overleg. Afspraak: Ineke D mailt alle cie’s om de jaarplannen en 
invulling voor het komend jaar op te vragen ter voorbereiding van de ALV (18/9) en 
de bespreking op 23/5 (actie Ineke D). 
- startdatum nieuwe seizoen zal zijn 21 augustus. Dit zal op de agenda op de website 
vermeld moeten worden (actie Ineke) 
- voorbereiding ALV op de eerstvolgende bestuursvergadering (dd 1 juni). O.a. het 
Strategisch Beleidsplan met daarbij de informatie opgedaan op 6-4 en 23-5. Karin, 
Audrey en Ineke D zullen dit op een vrijdagmorgen gaan voorbereiden (in overleg 
datum afspreken). Ineke vRP zal in de statuten de bestuurstermijnen opzoeken (actie 
Inek vRP). Tijdens de ALV zal ook gestemd worden over het draagvlak voor de 
voorzitter. Doris zal de komende tijd nadenken over een mogelijke verlenging van 
haar bestuursfunctie. 
 
5. Penningmeester 
Karin heeft de financiën doorgespit en komt tot de conclusie dat zij niet over alle 
zaken documentatie/afspraken beschikbaar heeft. O.a. het huurcontract van de Kei, 
geen loonafspraken van Alfred. Audrey is inmiddels bezig een digitale map aan te 
leggen met daarin contracten (de Kei, (ass.) Dirigent).  

- Het huurcontract van de Kei inclusief de indexering zal met Henk vanVoorst 
besproken moeten worden  (actie Audrey). 

- Het lidmaatschapsgeld voor Holland Harmony bleek niet te kloppen. Na veel 
heen en weer gemail is duidelijk geworden dat er voor Ineke vRP helemaal  



 
 
 
 

niets betaald hoeft te worden. Herman Wolzak (HH) heeft inmiddels het teveel 
betaalde teruggestort. 

- De dirigentencoaching kan worden teruggevorderd bij HH door de rekening 
van Sonny vd Putten op te sturen conform de afspraak over de vervallen 
coaching van Stuart Sides in 2016. Voor 2017 hebben we dus opnieuw recht 
op een bijdrage van HH voor een dirigentencoaching! 

- Na berekening is gebleken dat de Conventie een tekort van €3400 geeft. De 
ingediende begrotingen van alle commissies moeten nagekeken worden (actie 
Karin) 

- Herma wordt lid vanaf 1 april met alle geldende voorwaarden/afspraken 
- Tine en Sylvia zullen lid worden vanaf 1mei. Karin en Ineke zullen een 

welkomsgesprek met deze nieuwe leden plannen (actie Karin en Ineke) 
- Kosten dirigent tgv het BALK festival: afspraak over de vergoeding vanAlfred 

inzake de catering staan in zijn contract.  
 
 
6. Secretariaat 
Actielijst bijhouden en ledenlijst bijwerken en rondmailen! 
De contacten met Toonkunst Arnhem en Netwerkbijeenkomsten Ede zullen niet 
meer aangehouden worden.  
Alle commissies zullen worden opgeroepen voor de zomervakantie de stukken 
voor de ALV aan te leveren (actie Ineke D) 
 
7. Kledingcommissie 
Afspraken maken voor het afscheidsconcert (actie Ineke D) 
 
8. PR 
Het foldertje/visitekaartje staat nog steeds in de steigers. Ineke W heeft inmiddels 
alle foto’s van de Try Out in haar bezit. De foto’s voor de gastkoren moeten hieruit 
geselecteerd en opgestuurd worden (actie Ineke vRP) 
 
9. Risercommissie 
Corrie en Doris gaan mogelijke kandidaten voor de taak van riserboy persoonlijk 
benaderen. Bij  voorkeur vier mannen met een auto met trekhaak. 
 
10. Volgende vergadering 
1 juni bij Karin 
 
 

 
 
 
11. Wvttk 



 
 
 
 

Maandag 1 mei zullen we Theo vRP toezingen met “No  more sorrow” ivm het 
verkrijgen van een lintje wegens maatschappelijke betrokkenheid. Audrey zal hem 
vooraf toespreken. 
.  
12. Sluiting 
 
 

Acties Wie: Actie omschrijving: 
1.  Audrey Foto’s perenpluk 2016 naar Doris mailen 
2.  Audrey Yvonne vragen of ze buddy Tine wil zijn 
3.  Audrey Lidmaatschap Monique  
4.  Audrey Henk vanVoorst spreken over indexering huurcontract 

5.  Karin Zingbare versie bijdrage bestuur eindejaarsavond zoeken 
6.  Karin Overleg Alfred nieuwe nummers 
7.  Karin en 

Ineke 
Welkoms/info-praatje met nieuwe leden plannen (22-5) en afspreken 

8.  Ineke Aangepaste ledenlijst mailen  
9.  Ineke Thomas de Vree mailen over de perenpluk 
10.  Ineke Alle cie’s oproepen ALV stukken voor de zomer in te leveren 
11.  Ineke Start nieuwe seizoen 21/8 via Ineke W op de website  
12.  Ineke vrP Foto’s Try Out naar de gastkoren sturen 
13.  Doris Info perenpluk opstellen 
14.  Doris Nadenken over voortzetting bestuursfunctie   
15.  Doris 

enCorrie 
Riserboys benaderen 

 
 

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 Vergoeding HH dirigenten coachings 2017 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: bestuurstermijnen  

 
 

Besluit Datum: Besluiten blijven een jaar op de notulen staan 
Besluit omschrijving: 

  . 
 


