
 
 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices 16 november 2017 
Aanvang 19.45 uur bij  Audrey vd Berg 
Aanwezig: Karin, Ineke vRP, Birgit, Corrie, Gea,   
Doris, Audrey en Ineke D. (not) 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.  
Iedereen hartelijk welkom. Er is net gezongen voor de 50-jarige Yvonne die dit heeft ervaren 
als een grote verrassing.  
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Plannen de komende periode:  
Kerstoptredens: onze nieuwe tenor Megan Jansen zal zoveel mogelijk meezingen, Yvonne 
valt af ivm haar keelproblemen. Bij alle optredens zijn genoeg bassen en leads. Coby en 
Ineke D zullen de aanwezigheidslijsten op stemverdeling bekijken (actie Coby-Ineke). De 
repetitieavonden worden goed bezocht en de motivatie tot samenwerken is groot. 
VV Kerstavond: Paula en Tineke organiseren de avond en zullen de leden erbij betrekken. 
Ineke D zal de ere-leden uitnodigen. 
Jubileumconcert: gekozen is voor de Kei, op 22 april ‘s middags een optreden, daarna een 
diner en afterglow. Audrey zal maandag met Henk van Voorst de catering gaan bespreken. 
Esmé zal de gastoptredens organiseren. Een oproep voor versterking leverde vanuit het koor 
geen kandidaten op. Vanavond besluiten Corrie, Doris, Ineke vRP en Audrey samen de 
voorbereidende commissie te vormen en Esmé als versterking te vragen. 
Op reis: Birgit heeft een eerste zoektocht op Pinterest gedaan ter inspiratie. Na de Kerst zal 
de commissie verder brainstormen. 
Amusing Hengelo: we besluiten de MC te vragen uit te kijken naar andere mogelijke 
zomerfestivals (vlak voor einde seizoen), liefst in de buurt, waar we samen een leuke dag 
kunnen hebben. 
 
Overzicht kerstoptredens: 
8 december 19.45 
uur 

Dickens in 
Bennekom 

vergoeding € 100 
 

ensemble 

14 december 15.00  “Ruimzicht” in 
Barneveld 

vergoeding €200 ensemble 

16 december 16.00 
uur 

Ede, EFZO, Grote 
Kerk 

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

 Hele koor 
 

20 december 15.00 
uur 

“Malkander” Gratis ensemble 

20 december 17.00 
uur 

Huiskamer 
“Westhofhuis” 
Lunteren 

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

ensemble 
(max. 15 leden) 

21 december 14.30 
uur 

“St. Barbara” Vergoeding €150 
 

ensemble 

10 december 13.00 
uur 

“Schuytgraaf”, 
Arnhem 

Vergoeding €250 
 

ensemble 

13 december 19.00 
uur 

Patrimoniumlaan, 
Veenendaal 

Vergoeding €200 ensemble 

    
 



 
 
 
 

3. Uit de commissies 
Kledingcommissie:  

• Er wordt gesproken over de kleding die we zullen gaan dragen in de kerk en bij de 
ensemble optredens. De drie nieuwe leden, Megan, Jolande en Alberta zullen zsm 
hun kleding krijgen. 

Muziekcommissie: 
• De drie nieuwe leden zijn aangenomen: Tenor Megan, Jolande en Alberta lead. 
• De setlist voor de kerstoptredens zijn samengesteld. Na de Kerstdagen zullen er 

twee nieuwe songs komen (bij de keuze is rekening gehouden met de wensen van de 
bassen). 

CAC: 
Geen mededelingen. 
PR (incl. website): 
• Er wordt nog gewerkt aan een “klapbord” om mee te nemen bij o.a. de Kerstoptredens. 
• De Kerstoptredens  zullen op facebook en de website aandacht  krijgen 
• Om aandacht te vragen voor de sponsorclicks zijn er post-its uitgedeeld. 
• Nog niet alle commissies hebben gehoor gegeven aan de oproep de tekst op de website 

aan te passen. 
Make-up: 
• Corrie meldt de bespreking van de make-up plannen tijdens de vorige vergadering niet 

fijn te hebben gevonden.  
Risers: 
• Geen aanmeldingen van risermannen. Er wordt besloten per optreden de koorleden om 

versterking te vragen en hiermee af te zien van “vaste riserboys”. 
• Corrie heeft de Kei nagevraagd vragen of de riserkar gereden mag worden zonder extra 

aantekening op het rijbewijs. Dit mag niet! Er is altijd een B-E rijbewijs nodig. 
Performance Team: 
• Er is nagedacht over choreo/staging voor “the longest time”. Na de Kerst zullen we 

ermee gaan repeteren. Met de MC zal hiervoor repetitietijd worden gepland (actie Gea). 
 

 
4. Uit het bestuur 
Financiën 
• Vanuit HH is de vraag gekomen naar de hoogte van de BUMA afdracht die via BALK 

wordt betaald. Ineke en Karin zullen dit uitzoeken. 
• Met de nieuwe leden komen we op een totaal van 34 leden.  
• De wijnverkoop loopt. Samen met de opbrengst van de perenpluk en de kerstoptredens 

lijken we wat financiële ruimte te krijgen. 
Secretariaat 
• Er is een vraag vanuit HH binnengekomen over onze BUMA kosten via BALK en een 

uitnodiging voor Amusing Hengelo. 
• Karin en Ineke hebben Megan en Jolanda de informatie voor nieuwe leden gegeven en 

buddy’s voor hen gezocht. Ellen voor Megan, Tineke voor Jolande en Liesbeth voor 
Alberta. De MC zal de termijn van 2 maanden in de gaten houden. 
 
 

5. Concept notulen ALV 21-8-17 en openstaande actiepunten daaruit 
De concept notulen zullen naar Ineke W gestuurd worden zodat ze op de website geplaatst 
kunnen worden. 
• Audrey en Ineke zullen het Strategisch Beleidsplan compleet maken. 
• De riserboys zullen we per optreden regelen. Mogelijke kandidaten zijn Jan vd Berg, 

Stephen Fikenscher, Sietse Jansen, vader Engelshoven, Cor (vriend van Gerda) 



 
 
 
 

• Voor de jubileumshow is direct een financieel plan gemaakt! 
• Voorstel Artikel 34 en 34b zullen door Audrey naar het koor gemaild worden 
• Het repertoire overzicht is gemaakt en zal als word document worden doorgemaild naar 

de koorleden. 
 

6. Openstaande actiepunten: 
• Tijdens de ALV is besloten het zingen voor 50, 65 en 75 jarigen af te schaffen 
• De Paasactie om de koorkas te spekken zal niet het komen seizoen georganiseerd 

worden 
• Coachings voor het koor en/of Gyöngy zal op 11-12 met Gyöngy worden besproken 

tijdens het evaluatiegesprek (Audrey, Ineke D en Coby). De MC heeft plannen voor een 
coaching begin februari met Sonny. Er wordt nagedacht over concrete invulling van een 
coaching (duidelijke afspraken wbt tijd en geld). 

• Ladies only day: in maart zal nogmaals worden nagedacht over dit idee ism Gyöngy. 
 
7. WVTTK: 
- Bij rondmailen concept notulen graag reactie van allen daarop naar Ineke D. 
- Het gemopper onder de bassen resulteerde in een gesprek tussen de MC en bassen. De 

bassen gaven hun mening over de songs (m.n Holly Jolly). Er werd een mogelijkheid tot 
uitwisseling met de bari’s geopperd. Dit heeft geresulteerd in een onderlinge uitwisseling 
van 3 leden. Tevens zijn er twee sectionals afgesproken waarop alle bassen aanwezig 
kunnen zijn. Het ontbreken van een sectional leader blijft een uitdaging voor de partij. 

- Buddies voor de drie nieuwe leden zijn geregeld. 
- Coachings: de MC zal proberen voor 1 1december duidelijkheid te hebben over de 

plannen. 
- Voortgangsgesprek met Gyöngy is gepland op  11 december. 
- Het voortdurende rumoer tijdens de repetities: Audrey zal nogmaals het koor hierop 

aanspreken en tevens benadrukken dat muzikale aanwijzingen door Gyöngy worden 
gegeven, dus niet door koorleden (de MC heeft de gebruiken/veranderingen aan de 
kerstsongs met Gyöngy doorgenomen). Ook zal worden herhaalt dat de repetities er zijn 
om te zingen, niet om te vergaderen. 

- Opzetten van de risers: Birgit zal met Gyöngy overleggen of er mogelijke riserloze 
repetities kunnen zijn de komende tijd. 

- Kooropstelling: de MC zal iom Gyöngy een uitspraak doen over de kooropstelling tijdens 
de komende Kerstoptredens. 

- Nieuwe bestuursleden: ivm het komende vertrek van Corrie, Ineke vRP en Doris zal 
moeten worden uitgekeken naar nieuwe bestuursleden. 

 
8. Nieuwe actiepunten: 
- Presentielijsten kerstoptredens bekijken: Coby en Ineke D 
- MC: aanbod zomerfestivals bekijken en termijn nieuwe leden in de gaten houden 
- MC en PT: overleg repetitietijd voor “the longest time” 
- Kosten BUMA  doormailen aan HH: Karin en Ineke D 
- Aanpassing artikel 34 en34b: Audrey 
- Overzicht repertoire in word-document naar de leden: MC 
- Besturendag HH: catsongs, kosten Conventie, coachingsvergoeding 2017 in februari 

2018, namen voor dirigentencoaching: Audrey en Ineke D. 
- Informatie naar koor (rumoer, muzikale aanwijzingen, zingen ipv vergaderen): Audrey 
- Volgende vergadering: dinsdag 16 januari 2018 bij Ineke vRP 

 
 
 


