
 
 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices dinsdag 26 september 2017 
Aanvang 19.45 uur bij  Doris Fikenscher 
Aanwezig: Karin, Ineke vRP, Birgit, Corrie, Doris en Audrey (not) 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.  
Iedereen hartelijk welkom. Helaas is Ineke D uitgevallen wegens ziekte. 
Omdat we de komende tijd in een grotere samenstelling bij elkaar komen (toevoeging vanuit 
MC en PT) gaan we de agenda wat anders inrichten. We willen voldoende tijd hebben om 
over de dingen die voor ons liggen te praten. Notulen en actiepunten worden niet inhoudelijk 
beantwoord. Alleen als er vragen over zijn. 
N.a.v. een vraag van Karin: We zouden aan de leden die naar de Hako gingen vragen om te 
scouten welke Amerikaanse coach interessant voor ons zou zijn. Omdat we eigenlijk niet 
weten wie erheen zijn gegaan, is dat op de achtergrond geraakt. We maken hier een 
gesprekspunt van, in de eerste evaluatie met Gyöngi: voor welke vorm van coaching heeft 
zijn belangstelling en n.a.v. de wens van Gyöngyi gaan we dan op zoek naar iemand die de 
gewenste vorm van ondersteuning kan bieden. 
 
2. Plannen de komende periode 
We hebben veel optredens in het verschiet en moeten vaststellen welke we als Valley Voices 
doen en welke we voorleggen aan het ensemble om op te pakken. 
 
Concert De Harmonie: 27 oktober. 
! Er zijn afspraken gemaakt voor het gezamenlijk oefenen  
! Er zijn 2 solisten die willen auditeren voor de solo. 
! Valley Voices is benoemd bij de site van de Harmonie. We kunnen er zelf ook aandacht 

aan geven op onze site en op facebook kunnen we bijv. de poster plaatsen. (actie Birgit 
i.s.m. Liesbeth) 

! Kleding wordt geregeld door de kledingcommissie. 
! Er zijn op dit moment enkele nieuwe mensen op de risers, en de MC houdt met hen 

contact om hun te laten weten wat hun mogelijkheden zijn om mee te doen met dit 
optreden. Een en ander is uiteraard afhankelijk van het auditietraject. 

 
Kerst 
Er zijn veel kerstoptredens waarvoor we zijn uitgenodigd. Als we het kerstoptreden 
voorleggen aan het ensemble, willen we graag dat het ensemble optreedt onder de naam: 
Valley Voices kerstensemble. Dat doet recht aan de specifieke periode en legt verbinding 
met ons officiële koor dat soms is uitgenodigd.  We kunnen het dan ook op de website 
melden. Het geeft de opdrachtgever tevens een beeld dat het gaat om een selectie uit het 
koor. 
 
8 december Dickens in 

Bennekom 
vergoeding € 100 
 

leggen we voor aan 
het ensemble 

10 december Doorwerth, Lions stellen voor om € 200 
te vragen. 

leggen we voor aan 
het ensemble 

16 december Ede, EFZO, Grote 
Kerk 

t.b.v. de subsidie van 
de gem. Ede.  
 

Als Valley Voices 
De CAC heeft de 
regie in de verdere 
organisatie met de 
commissies 

Waarschijnlijk 16 
december 

Schaarsbergen Vorige keer 
vergoeding € 200 

leggen we voor aan 
het ensemble 



 
 
 
 

 Gea onderhoudt het 
contact 

20 december Huiskamer 
“Westhofhuis” 
Lunteren 

geen vergoeding, 
maar de zangeressen 
worden uitgenodigd 
om mee te dineren. 

Leggen we voor aan 
het ensemble 
maximaal 15 
zangeressen. Keuze 
door ensemble. 

Datum onbekend St. Barbara waarschijnlijk geen 
vergoeding 
 

Leggen we voor aan 
het ensemble, Gea 
onderhoudt het 
contact. 

Datum onbekend Vrijwilliger die 
kerstdiner voor 
eenzame ouderen 
organiseert. 

vergoeding is niet ter 
sprake 
 

Leggen we voor aan 
het ensemble, Gea 
onderhoudt het 
contact. 

Contact leggen, 
geen aanvraag 

Dekra vorige keer was de 
vergoeding € 500 
 

Leggen we voor aan 
het ensemble, Gea 
onderhoudt het 
contact 

Contact leggen, 
geen aanvraag 

Siza/Schuytgraaf vorige keer was de 
vergoeding € 250   
 

Leggen we voor aan 
het ensemble, Gea 
onderhoudt het 
contact 

 
Jubileumconcert 
We bestaan dit jaar 35 jaar en hebben in het overleg met bestuur en commissies in mei 2017 
besproken dat we graag een jubileumconcert willen organiseren. De beoogde datum 
daarvoor is in april/mei 2018. 
Er zijn 3 manieren om het te gaan organiseren. 
1. We vragen vrijwilligers uit het koor om de organisatie te doen. 
2. We organiseren het vanuit het bestuur. 
3. We gebruiken de structuur van het koor voor de organisatie, namelijk bestuur en 

commissies gezamenlijk. 
We kiezen voor deze derde optie. 
 
We hebben daarvoor twee overlegmomenten nodig. 
1. een kickoff/brainstormsessie half oktober. 
• Aan het eind van de kickoff moeten we kiezen en de commissies vragen dit verder uit te 

werken. 
• Ineke van Riet Paap gaat op zoek naar een datum om de commissies en bestuur bijeen 

te roepen (mbv datumprikker gekozen voor 12-10). 
2. half november organiseren we dan een uitwerkingssessie.  
• Birgit vraagt Coby om de werkvorm van de kickoff/brainstormsessie te kiezen en voor te 

bereiden. Karin wil meehelpen in de organisatie van de avond. 
 
Kaders die we hebben voor dit jubileumconcert: 
- Het moet budgettair neutraal, dus met toegangskaartjes en evt. subsidie. 
- Het moet passen bij onze dirigent. 
- Het is in april/mei 2018 
 
 
Aanvragen voor optredens 



 
 
 
 

Ede goes wild op 21 oktober. 
Het betreft een popup-achtige setting, 12.00 tot 15.00 zaterdagmiddag 
N.a.v. de intekenlijst blijkt dat we geen tenor hebben, zodat een optreden is uitgesloten, los 
van de andere bezwaren rondom deze vorm. Audrey meldt het bij de mededelingen. 
 
Op reis 
Eerder hebben we in het bestuur gesproken over het idee om met elkaar op reis te gaan. Het 
kan kort of lang, ver of dichtbij, maar een reis met elkaar is een mooie ervaring, leuk voor de 
contacten en geeft een mooi doel om aan te werken. Het is bij een eerste 
gedachtenwisseling gebleven en de vraag ligt voor of we het idee verder willen brengen. De 
organisatie van een reis heeft tijd nodig: financiën organiseren, contacten leggen, reis en 
verblijf organiseren, programma invullen, repeteren. 
De beoogde periode om dit mogelijk te doen is 2020. Dat is een jaar dat er zeker geen 
conventie is. Dat staat overigens los van de vraag of we in 2019 naar de conventie gaan. 
Het lijkt de aanwezigen goed om het idee verder uit te werken en Birgit, Corrie en Doris gaan 
een grove schets maken en een indicatie van een benodigd budget. 
 
3. Uit de commissies 
Kledingcommissie:  
• De kleding is uitgereikt aan Herma en Tine 
• Sylvia: heeft aangegeven dat het foutief op de kennismakingsbrief staat. Daar staat dat 

nieuwe leden eerst de kleding krijgen en daarna betalen. Karin zal zorgen dat dat in het 
informatiepakket wordt aangepast.  

Muziekcommissie: 
• De MC heef een nieuw lid: Birgit 
• Optreden met de Harmonie (Hungergames): afspraken zijn gemaakt. 
• Solo New York state of mind: Ellen 
Het valt het bestuur op dat er deze afgelopen periode meerdere songs zijn toegevoegd aan 
het repertoire, waar een solo partij bij hoort. We vragen de MC daar opmerkzaam op te zijn, 
omdat we vooral “koor” willen zijn. 
• De MC heeft een goed contact met Gyöngyi 
• Volgende week na de repetitie heeft Audrey met Ineke D een eerste evaluatie met 

Gyöngyi afgesproken en de MC wordt uitgenodigd daarbij aan te haken.  
CAC: 
• Mariette Trouw (voormalig voorzitter Holland Harmony) was al enkele jaren ernstig ziek 

en is op 17 september overleden. Het bestuur zal een kaart sturen naar de familie en 
Audrey meldt het overlijden bij de mededelingen. 

• Jubileum thuisconcerten bij 50 of 65 jaar: Het is veel gedoe om het te organiseren en 
heel moeilijk om rond te krijgen. We vragen de CAC wat we kunnen doen om de 
jubilarissen van ons koor op een andere manier, bijv. tijdens de repetitie, in het zonnetje 
te zetten. 

• De lidmaatschapsjubilarissen worden met de kerst gehuldigd, actie Corrie en  Audrey 
• Verdrietige berichten uit het koor. Soms is er een verdrietig bericht vanuit de achterban 

van de leden. Als de CAC het weet, stuurt de CAC een kaart. Niet altijd is duidelijk of 
leden ook willen dat het in het koor ook wordt gemeld. We zullen dat bij de mededelingen 
vermelden dat je het kunt melden bij de secretaris die ervoor zorgt dat de leden worden 
geïnformeerd. We zullen dat ook toevoegen aan het huishoudelijk reglement (actie 
Audrey). 

•  Rumoerigheid tijdens de repetitie. We zullen dit punt in de evaluatie met Gyöngi 
bespreken. We zullen ook even aandacht vragen voor het eind van de pauze, want het 
duurt nu ook echt te lang voordat we na de pauze weer kunnen beginnen.  

PR (incl. website): 



 
 
 
 

• Website: de teksten zijn in de zomer herzien. De foto’s en film moeten nog worden 
aangepast, maar er was een storing tijdens de werkzaamheden, dus dat moet nog en 
dan is alles weer helemaal up-to-date. 

• Nieuwe visitekaartjes, die we kunnen achterlaten tijdens optredens, worden gemaakt.   
Make-up: 
• Gaat goed, geen bijzonderheden. 
Risers: 
• Geen aanmeldingen van risermannen. 
• Deze komende periode hebben we geen risers nodig. 
•  Liever standaard 6 neerzetten tijdens de repetitie. Het was afgelopen week wel wat krap.  
Performance Team: 
• Het PT had een mooie planning voor aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen 

gemaakt, maar helaas hebben we voor deze vergadering een nieuwe datum gekozen, 
waarop zij niet aanwezig konden zijn.  

 
4. Uit het bestuur 
Financiën 
• Ledental: 31 leden, 3 nieuwe mensen n.a.v. de openbare repetitie, waarvan 1 auditant. 
• Resultaten van acties (t.o.v. begroting)  
- Perenpluk heeft € 580 opgebracht vorige keer € 360. Van de 20 mensen hebben zich last 

minute 6 mensen afgemeld. Het was een heel leuke dag en we doen volgend jaar weer 
mee. 

- We gaan weer een wijnverkoopactie opstarten voor de kerst. (actie Audrey) 
- Wat kunnen we bedenken met actie t.b.v. de koorkas rond Pasen? (actie iedereen) 
- De PR commissie maakt een mailtje over het onderwerp sponsorcliks om door te sturen 

naar de leden. Audrey meldt dat bij de mededelingen. We verdienen hiermee makkelijk 
zo’n € 200 dus dat is echt de moeite waard. 

- Eerste factuur Gyöngi is ontvangen, die overeenkomt met de begroting.  
Secretariaat 
• Balk TOP festival, 4 november: je moet daarvoor worden uitgenodigd. Er moet een 

intekenlijst worden neergelegd. De gratis kaarten worden gedeeld door iedereen die zich 
aanmeldt.  Karin vraag aan Ineke om de gezamenlijke aanwezigheid te organiseren. 
Audrey meldt het bij de mededelingen.  
 

5. Vergaderschema dit seizoen 
Omdat de MC nu is uitgebreid hebben we wat meer mogelijkheden voor aanwezigheid bij de 
bestuursvergadering. We houden de oude lijst aan: 19 oktober (Ineke D), 16 november 
(Ineke vRP), 11 januari (Audrey), 22 februari (Corrie), 12 april (Karin). 
 
6.  Wvttk 
• Volgende keer op de agenda: punten uit de ALV augustus 2017. 
• Gesprek met Gyöngyi op 2 oktober. 
• Ladies Only dag: een dag met coaching en een lied instuderen, volgende keer beslissen   
na bespreking met Gyöngyi. 
• Ineke vrP gaat in januari 2018 met vakantie, Ineke D komt 11-01 terug van vakantie: 
vergaderdatum verzetten??? 


