
 
 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices 19 oktober 2017 
Aanvang 19.45 uur bij  Ineke Debets 
Aanwezig: Karin, Ineke vRP, Coby, Corrie, Esmé,  Audrey en Ineke D. (not) 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.  
Iedereen hartelijk welkom. Doris is afwezig ivm vakantie. 
N.a.v. de notulen van 26-09-17 geeft de MC aan dat er niet meerdere songs met solo-partij 
zijn toegevoegd aan ons repertoire, maar drie. Het gaat om “Wake me up”, “New York State 
of Mind” en “There are Worse Things”. Deze songs zijn toegevoegd voor voorjaar 2017. 
De CAC heeft een reactie op de melding over de jubilarissen. Vanuit het secretariaat komt 
het dringende verzoek voortaan per mail een reactie op de notulen te ontvangen van alle 
aanwezigen. W.b.t  de “paasactie” om de koorkas te spekken wordt geopperd dat de loterij 
tijdens de jubileumshow een mooie gelegenheid is voor ditzelfde doel. Het idee “Ladies 
Only” wordt nogmaals uitgelegd: een dag met moeders, dochters, zussen, vriendinnen om 
kennis te maken met het Barbershopzingen bij VV. In het evaluatiegesprek met Gyöngyi is 
besproken dat zij haar coachingswensen kan aangeven als zij die heeft. 
 
2. Plannen de komende periode:  

 
Concert De Harmonie: 27 oktober. 
! Tot nu toe is het contact met de Harmonie door de MC onderhouden. Vanaf nu zal dit in 

samenspraak zijn met de CAC.  
! Gea gaat Akoesticum bekijken (zaal, inzingruimte, belichting). 
! Voorstel is om thuis om te kleden (zwarte broek, zwart hemdje, paillettenjasje) en op te 

maken (bij theaterverlichting wat meer make-up!). 
! Coby zal overleggen of er een ladyspeaker nodig is en hoe laat we de soundcheck ivm 

het in-ear-system voor Gerda en Esmé kunnen regelen. Ook zal ze navragen of de borrel 
na afloop in de Kei ook voor de koorleden bedoeld is. 

! De PT zal met Gyöngyi overleggen hoe de kooropstelling zal zijn voor alle drie de songs. 
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8 december Dickens in 

Bennekom 
vergoeding € 100 
 

ensemble 

14 december “Ruimzicht” in 
Barneveld 

Vergoeding €200 ensemble 

16 december 16.00 
uur 
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20 december Huiskamer 

“Westhofhuis” 
Lunteren 

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

ensemble 
(max. 15 leden) 

21 december St. Barbara Vergoeding €150 
 

ensemble 

22 december Malkander 
kerstdiner. 

vergoeding is niet ter 
sprake 
 

ensemble 

???? DEKA ?????  
    



 
 
 
 

 
De kwaliteit van het kerstensemble laat nog wel wat te wensen over. De koorrepetities zijn 
hard nodig om ook het kerstensemble te ondersteunen.  
Als nieuwe songs hebben we “Holly Jolly” in te studeren, verder zal er gewerkt moeten 
worden aan het bestaande repertoire. Er wordt geconstateerd dat we dit jaar slechts één 
optreden als koor hebben en dat dit weinig is. Het voorstel is dat meezingen met het 
ensemble mogelijk is bij de bekende songs, mits ze de koorrepetitie voorafgaand aanhet 
optreden hebben bijgewoond.  De MC onderschrijft  dit voorstel. Het kerstensemble zal 
hierover geïnformeerd worden en om akkoord worden gevraagd. Coby en Ineke zullen de 
aanwezigheidslijsten controleren op de stemverhoudingen.  
 
Kerstavond VV 18-12: 
Audrey en Ineke menen daarover plannen te hebben gehoord maar daar blijken geen 
aantekeningen van te zijn. Audrey zal de koorleden om plannen vragen. 
 
Jubileumconcert 
12 oktober is er een kickoff/brainstormsessie geweest. Aanwezig waren Audrey,  Ineke vRP, 
Karin, Corrie, Ineke D, Toos, Esmé, Yvonne, Tineke en Gyöngyi. Er is gekozen voor een 
middag- en avondprogramma op 22 april. ’s Middags een optreden ism leden van de Novae 
Popschool uit Ede (die eigen publiek meenemen) met daarna een maaltijd en afterglow met 
loterij. Als locatie wordt gedacht aan de Kei of Cultura (Ineke D vraagt Cultura na). 26 
oktober worden de plannen verder uitgewerkt. In de volgende bestuursvergadering spreken 
we hier verder over. 
 
Op reis 
Birgit, Corrie en Doris gaan een grove schets maken met een indicatie van een benodigd 
kosten. Tijdens de brainstormsessie toonde Gyöngyi zich erg enthousiast tav dit plan. 
 
3. Uit de commissies 
Kledingcommissie:  
• Er is een nieuwe zwarte broek voor Gyöngyi besteld en Birgit is bezig met het omtoveren 

van een paillettenjasje tot aanpassing voor haar. 
• Na de vakantie van Sylvia zal zij haar kledingpakket krijgen zodat ze ook de betaling kan 

doen. Karin zal zorgen dat de regel over de betaling  in het informatiedocument zal 
worden aangepast.  

Muziekcommissie: 
• De drie aspirant-leden zijn allen afgehaakt. Afgelopen maandag was Megan (nichtje van 

Corrie) als gast en zij was erg enthousiast. Ineke D. zal de leeftijdsgrens nakijken 
aangezien Megan 15 jaar is. Alberta en Jolande zijn nog “in de race”. 

• De commissie heeft behoefte aan een duidelijker uitspreken van mogelijk negatieve 
gevoelens tav de muziekkeuze. Alleen zo kunnen zij er rekening mee houden. Audrey zal 
bij de mededelingen hier aandacht voor vragen (negatieve uitingen in het algemeen). 

• De MC zal met Gyöngyi praten over onze muziekkeuzes. 
• De rumoerigheid tijdens de repetities werkt erg storend. Het niet op tijd zijn voor het 

inbewegen, het onderling commentaar geven tijdens de uitleg van Gyöngyi en het 
gepraat tussendoor lijkt steeds erger te worden. Audrey zal het koor erover aanspreken 
en om oplossingen vragen. 

CAC: 
• Gevraagd wordt of er een kaartje naar Gyöngyi gestuurd is na haar verhuizing. 
• Het voorstel voor de 50 of 65 jarigen van Esmé zal door Ineke aan de overige CAC leden 

worden voorgelegd.  
• De commissie is druk met de organisatie van de kerstoptredens. 



 
 
 
 

PR (incl. website): 
• Er wordt gewerkt aan een “klapbord” om mee te nemen bij o.a. de kerstoptredens. 
• De kerstoptredens  zullen op facebook en de website aandacht  krijgen 
• De sponsorclicks kunnen misschien gepromoot worden dmv een speciaal daarvoor 

ontwikkelde app. 
• Er zal gewerkt worden aan de uitwerking van een sponsorplan voor bijvoorbeeld het 

jubileumconcert. 
• Er worden “kerstflyers” gemaakt om uit te delen tijdens de Kerstoptredens (met info VV 

en “prettige feestdagen”) 
• Er komt een ansichtkaart voor de reguliere optredens waarop info van VV voor 

toekomstige leden en mogelijke optredens. 
• Er is toestemming van het bestuur gekregen om de website naar een hoger 

beveiligingsniveau te upgraden (voorschriften van Google) door onze websitemaster. 
Make-up: 
• Gaat goed, geen bijzonderheden. 
Risers: 
• Geen aanmeldingen van risermannen. 
• Corrie gaat de Kei navragen of de riserkar gereden mag worden zonder extra 

aantekening op het rijbewijs. 
Performance Team: 
Joke Puttenstein is tijdens het afscheidsetentje door de commissie benoemd tot “ere-lid” van 
het PT. 
Er wordt nagedacht over een mogelijke choreo/staging voor “the longest time”. 

 
 
4. Uit het bestuur 
Financiën 
• Karin zal BALK het ledenaantal doorgeven na betaling van de kwartaalbijdrage. 
• Hanna Jonasse vraagt om stopzetting van haar maandelijkse bijdrage. Ineke D. zal haar 
bellen en vragen of het om de Vriendenloterij gaat (gedaan; bleek inderdaad het geval). 
Secretariaat 
• Balk TOP festival: inmiddels twee aanmeldingen. De vrijkaarten zijn aangevraagd en 

toegezegd. 
• Het BALK festival in Amersfoort bleek al vol te zijn toen wij ons aanmeldden. 
• Voor de besturendag HH op 25-11 zijn Audrey en Ineke D. aangemeld. 
• Het Scheveninger Muziekfestival in juni 2018 zal niet worden bezocht ivm te hoge kosten 
• Van Doris kwam een mail over het gemis van een sect.leader bij de bassen. Zie wvttk. 
• Ineke W vraagt een besluit tav de kosten om de website up-to-date te maken. Tevens 

vraagt zij of de stukken”tijdspad 2011-2012” en “toekomstvisie 2009” verwijderd kunnen 
worden van de website. Akkoord! 
 

5. Concept notulen ALV 21-8-17 en openstaande actiepunten daaruit 
Audrey stelt voor de verandering/aanpassing van reglement 34 en 34b per mail af te ronden. 
Ineke zal de openstaande actiepunten toevoegen aan de ALV notulen en deze naar bestuur 
en commissies mailen. 
 
6.  Wvttk 
• Volgende keer op de agenda: punten uit de ALV augustus 2017. 
• Gesprek met Gyöngyi, Audrey, Coby en Ineke D. op 2 oktober verliep prettig. Gyöngyi gaf 
aan niet veel last te hebben van het rumoer en er zelf actie in te willen nemen mocht dat wel 
zo zijn. Ze zal meer de leiding nemen en ook dirigeren bij voor haar (nog) niet bekende 
songs. Ook zal ze meer tijd nemen voor het apart nemen van de verschillende secties. Ze 



 
 
 
 

heeft een drukke tijd met o.a. een verhuizing achter de rug maar denkt zich nu volledig te 
kunnen geven aan het koor. Maandag 23-10 zal haar contract worden ondertekend.  
• Ineke vRP zal het nieuwe adres en mailadres doormailen (aangepaste ledenlijst) 
• De bassen missen een sectional leader. Besproken worden de verschillende 
mogelijkheden hen hierbij te helpen: 
- tijdens de repetitie een kwartier apart met Gyöngyi 
- Gyöngyi als begeleider tijdens sectionals (kosten!) 
- een sectional samen met een andere partij 
- koorleden navragen of iemand de bassen wil helpen als sect. leader. 
Besloten wordt a.s. maandag de bassen samen te roepen tijdens de pauze om hierover te 
brainstormen (met Ineke D als toehoorder). Corrie zal een uitnodiging mailen. 
 
De vergadering van 11-01-18 wordt verplaatst naar 16-01-2018 bij Audrey.  
De volgende vergadering zal zijn op  donderdag 16 november om19.45 uur bij Ineke vRP 
 
Actiepunten: 

- Bij rondmailen concept notulen graag reactie van allen daarop naar Ineke D. 
- Ondertekening contract: 23-10 Gyöngyi, Ineke en Audrey 
- Afspraken met de Harmonie tav gezamenlijk optreden: Gea, Coby, PT 
- Meezingen met het kerstensemble: Coby en Ineke 
- Uitwerking Jubileumplannen: Esmé, Corrie, Audrey. 
- Businessplan opstellen “reis-plan”: Birgit, Doris en Corrie 
- Aanpassing kledingregel in de infobrief nieuwe leden: Karin 
- BALK ledenaantal en kwartaalbetaling: Karin 
- Leeftijdsgrens opzoeken in statuten: Ineke 
- Uitnodiging overleg/brainstorm bassen op23-10: Corrie 
- De Kei navragen of er een aantekening rijbewijs nodig is voor de riserkarrijder: Corrie 
- Muziekkeuze koor-Gyöngyi: MC 
- Kaartje verhuizing, plan 50/65 jarigen, lidmaatschapsjubilarissen: CAC 
- Mededelingen koor door Audrey: organisatie kerstavond VV, negatieve meningen tav 

commissiekeuzes, oplossingen rumoerigheid, aanpassing HH reglement 34+34b 
- Actiepunten ALV: Ineke 
-  

Niet besproken, openstaande actiepunten: tegoed dirigentencoaching HH 2017 


