
 
 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 29 juni 2017 
Aanvang 19.45 uur bij Karin Reinders 
Aanwezig: Karin, Audrey, Ineke vRP en Ineke D. 
 
1.   Opening, mededelingen en vaststelling agenda: 
Audrey opent om 19.50 uur.  
Doris en Corrie zijn afwezig. 
Audrey geeft haar afwezigheid op voor 2 en 3 juli a.s. (afscheidsconcert en 
eindejaarsavond). 
 
2.  Ingekomen post/mail en Uitgaande post/mail 
Mail uitnodiging Dickens met Kerst in Bennekom; we wachten tot evt. oprichting van 
een kerstensemble en zullen in oktober beslissen of we hier aan meedoen. 
Mail van Regina Ederveen met aanbod tot samenwerking harp en koor bewaren als 
mogelijke optie voor jubileumconcert. 
Educatieweekend Holland Harmony: 4 leden zullen zich opgeven. 
Verzoek van de harmonie of we mee willen werken aan een concert in oktober in 
Acousticum met het thema “filmmuziek”. De bladmuziek en het muziekfragment zijn 
inmiddels binnen. Ineke zal navragen of de solo moet worden gezongen door het 
koor of een soliste.  
 
3.  Notulen 25 april 2017 actielijst: 
Afgehandeld punt 1 tm 3, 5 vervalt, 6 tm 10 en 12 afgehandeld. Punt 4 en 13 blijven 
staan, punt 11 komt terug. Wbt de perenpluk: Ineke zal in augustus nogmaals een 
mail sturen aan boer Thomas de Vree. 
Nieuwe acties: PR en MC en Make-upcie herinneren aan het inleveren van de 
jaarverslagen tbv de ALV (actie Ineke). 
Alle cie’s vragen een begroting in te leveren voor 10 juli a.s. en een herinnering aan 
hun voornemen tav afvaardiging in het bestuur dat bekend gemaakt moet worden 
tijdens de ALV (actie Karin). 
Hernieuwde oproep voor riserboys tijdens de ALV (actie Audrey, Ineke zal dit 
voorbakken tijdens de einde-seizoensavond 3 juli) 
 
4. ALV 
- de datum aanpassen aan de start van onze nieuwe dirigente Gyöngyi Kovac op 21 
augustus. 
- 17 juli alle benodigde stukken mailen aan de koorleden 
- uiterlijk 10 juli van alle cie’s de begroting binnen hebben (als er niets aangeleverd 
wordt vult het bestuur het op 17 juli zelf in). 
- 17 juli een extra bestuursvergadering over de begroting 
 
5. Strategie en beleidsplan 2017-2020 
Audrey en Ineke hebben op basis van het beleidsplan 2015-2017 een conceptplan 
opgesteld dat we samen doornemen: 
- ipv een plan voor 2 jaar gaan we dit keer uit van een plan voor 3 jaar 



 
 
 
 

- onderdeel Beleid: aanwezigheid oefenweekend en conventie verwijderen.  
- onderdeel Strategie – muzikaal en artistiek staat dat we de mogelijkheid hebben 
hieraan deel te nemen. We kiezen voor meer vrijheid in onze beslissing en inzet. 
- bij het punt werven van optredens zal toegevoegd worden dat er een lijst van 
optredens zal worden bijgehouden met de contactadressen daarbij. De PR zal deze 
lijst beheren en bijhouden. Deze lijst kan ook worden gebruikt voor fondsenwerving. 
Zo zal het onderhouden en werven van contacten een taak van de PR worden. 
- toevoeging bij repetities: oefenen van catsongs. Bij het punt repertoire wordt dit 
onderdeel weggehaald. Ook op de website moet dit punt worden aangepast (actie 
Ineke W na de ALV) 
- toevoeging scholing: externe scholing kan, in overleg met het bestuur, ook door de 
MD, koorleden en cie’s worden gevolgd. 
 
Het concept beleids/strategieplan zal worden meegestuurd met alle benodigde 
ALVstukken en de agenda ter voorbereiding op de ALV (actie Ineke). Tijdens de ALV 
zal het plan worden doorgenomen en vastgesteld. Daarna zal het als werkdocument 
gebruikt worden. 
 
6. van de Voorzitter 
- Audrey zal de overeenkomst met Gyöngyi aanpassen en aanvullen conform de 
gemaakte afspraken bij haar aanname(reiskosten, uurloon, oefenweekend, 
Conventie tzt, scholing). Het educatieweekend HH lijkt ons te vroeg in haar contract 
om bij te wonen. Een eventuele coaching tzt lijkt meer geschikt. De aangepaste 
versie zal door Ineke en Audrey worden ondertekend. Er zal een proefperiode 
worden vastgesteld van 3 maanden (1december 2017). In het contract zal worden 
opgenomen dat we elk jaar in april de werkzaamheden zullen evalueren. 
- voorstellen van Gyöngyi: Gyöngyi is uitgenodigd voor het afscheidsconcert op 2 juli. 
Daarna zullen Ineke W en Liesbeth de krant benaderen en de open repetitie op 19 
september aankondigen en daarbij tevens de komst van Gyöngyi vermelden (actie 
Ineke/Liesbeth en Ineke). Liesbeth zal haar vragen zichzelf per mail aan het koor 
voor te stellen voor haar eerste repetitie (actie Ineke/Liesbeth). 
- Audrey zal tijdens de ALV de sollicitatiecommissie bedanken voor hun inzet (actie 
Audrey) 
- afscheidsconcert Alfred en einde-seizoensavond: ivm het overlijden van de vader 
van Audrey zal ze hierbij niet aanwezig zijn. Ineke zal haar taken overnemen. 
 
7. van de Penningmeester 
Het financieel verslag van 2016-2017 blijkt dankzij de subsidie van de gemeente Ede 
te komen staan op een tekort van € 229,-. Dat betekent dat we dus alleen quitte 
draaien met hulp van deze subsidie! Acties en ledengroei zijn noodzakelijk om ons 
spaartegoed te kunnen behouden en contributieverhoging tegen te gaan. Sparen 
voor een Conventie is nodig om de kosten in de hand te kunnen houden. Dat 
betekent dat een stevige en duidelijke begroting nodig blijft en dat uitgaven telkens 
getoetst dienen te worden aan deze financiële afspraken. 



 
 
 
 

De taken van de penningmeester zullen duidelijker omschreven moeten staan. 
Gebleken is dat het niet handig is om het jaar van een Conventie van 
penningmeester te wisselen. 
-de vergoeding van Sonny vd Putte is alsnog op € 150,- vastgesteld door HH en 
geldt als vergoeding voor coaching in 2016. Dat betekent dat we nog een 
coachingstegoed hebben voor 2017. We zullen Yvonne en Coby vragen tijdens het 
educatieweekend mogelijk een Amerikaanse coach “te strikken”. 
 
8.Risercommissie 
Via Doris komt de vraag tot aanschaf van spanbanden voor het vervoeren van de 
risers. Telefonisch begrijpen we van Gerda, die het riservervoer zal verzorgen voor 
het afscheidsconcert dat zijzelf spanbanden heeft. We verwachten dat meer 
koorleden deze banden hebben en rekenen erop dat we deze kunnen lenen als dat 
nodig is. Aanschaf is dus niet nodig. 
 
Van de overige cie’s zijn geen vragen of opmerkingen binnen gekomen. 
 
9. de volgende vergadering 
We spreken een extra vergadering in op maandag 17 juli om de begrotingen voor 
komend seizoen te bespreken. De vergadering zal bij Ineke worden gehouden. 
Op 27 juli zullen we als bestuur het jaar afsluiten met een zelf-bereid etentje bij 
Ineke. 
De vergadering van 31-8 vervalt. Een nieuwe datum is nog niet afgesproken. 
 
10. sluiting 

 
 

Acties Wie: Actie omschrijving: 
1.  Ineke Dickens in Bennekom mogelijk voor kerstensemble? 
2.  allen Regina Ederveen “harp en koor” als mogelijkheid jubileumconcert? 
3.  Ineke  Verzoek medewerking VV aan concert Irene in oktober 
4.  Audrey Henk vanVoorst spreken over indexering huurcontract 

5.  Karin Begroting 2017-2018 opvragen bij alle cie’s (+herinnering afvaardiging 
bestuur) 

6.  Ineke PR, MC, Make-Up herinneren aan jaarverslag tbv ALV 
7.  Audrey/Ine

ke 
Hernieuwde oproep voor nieuwe riserboys (3 juli en ALV) 

8.  Ineke 17 juli alle benodigde stukken en agenda ALV mailen aan koorleden 
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  met ALV 21/8 via Ineke W op de website  
12.  Audrey Overeenkomst Gyöngyi Kovac opstellen 
13.  Ineke/Dori Herinneringsmail aan de boer/Info perenpluk opstellen 
14.  Doris Nadenken over voortzetting bestuursfunctie   



 
 
 
 

15.  audrey Sollicitatiecie bedanken tijdens ALV 
 
 

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  

 
 


