
 
 
 
 

Notulen Bestuursvergadering Valley Voices 16 januari 2018 
Aanvang 19.45 uur bij  Ineke van Riet Paap 
Aanwezig: Karin, Ineke vRP, Coby, Tineke,   
Doris, Audrey en Ineke D. (not) 
Afwezig: Corrie 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.  
Iedereen hartelijk welkom. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Plannen de komende periode: 
Zomerfestivals: Coby en Ineke D. zullen zoeken naar mogelijkheden. Hengelo op 2/6, 
Culemborg op 17/6?  
Jubileumconcert: de commissie (Corrie, Doris, Ineke vRP, Esmé en Audrey) zullen 18-01 
bij elkaar komen om een draaiboek te maken. Er is definitief gekozen voor de Kei als locatie 
waarvan  een offerte is binnengekomen. Nova Popschool blijkt geen geschikte gasten te 
kunnen leveren. Er zal wordt verder gezocht naar gastoptredens; kwartet/ensemble van de 
Harmonie, rolstoeldansgroep, oid. Vanuit het koor is een “Spaans kwartet” samengesteld 
(Sylvia, Yvonne, Esmé en Coby) dat zal zingen. De MC stelt voor een extra oefenzaterdag.  
Audrey zal bij de Kei naar kosten en beschikbaarheid vragen. 
Op reis: de commissie is nog niet bij elkaar geweest. 
Conventie 2019: binnen het koor bestaan verschillende meningen. Hoe gaan we hier mee 
om en behouden we het veilige gevoel? Tijdens de HH besturendag is nagevraagd wat de 
minimale bezetting van een koor moet zijn: 12 leden plus de dirigent. Eenmaal niet meedoen 
aan de Conventie is toegestaan.  
Dat betekent dat we niet met het hele koor MOETEN.  De keuze zal tijdig gemaakt moeten 
worden met het ook op de invulling van de repetities. We zullen moeten nadenken over de 
consequenties, mogelijke alternatieven (met het hele koor meedoen aan de HaCo)wat kan 
en wil Gyöngyi, muziekkeuze tijdig nemen zodat we ruim de tijd hebben om deze in te 
studeren. Audrey zal het koor per mail over dit alles uitleg geven en een enquête uitzetten. 
De volgende vergadering zullen we een beslissing nemen. 
 
3. Uit de commissies 
Kledingcommissie:  

• Nog niet bijeen geweest. Op de agenda staat de discussie over de koorschoenen. De 
kledinguitgifte aan Megan, Sylvia en Alberta zal zsm geregeld worden. 

Muziekcommissie: 
• Nog niet bijeen geweest. Op 19-02 zal aan Sonny Vande Putte ons komen coachen. 

Er zal worden besproken hoe VV met de coachings wil omgaan; continuïteit, 
uitwerking van zijn input/opbouw.  De kosten worden deels vergoed uit de HH 
vergoeding van 2017 waardoor het officieel om een dirigentencoaching gaat. De MC 
zal vooraf met Sonny en Gyöngiy bij Coby gaan eten.  

• Nieuwe leden: Jolande heeft zich teruggetrokken. Inmiddels heeft Ineke Kroes zich 
gemeld. Zij zal waarschijnlijk volgende week auditie doen. Als mogelijke buddy zal 
Toos worden gevraagd (actie Ineke D) 

• De kooropstelling is bekend gemaakt. 
• De bassen hebben hun sectionals vastgesteld. Om de “volgorde-problemen” bij “the 

longest time” met elkaar door te nemen zal Doris de bassen bijeen roepen voor de 
repetitie.  

• De MC zal in de gaten houden dat Gyöngyi af en toe 15 minuten aan de bassen zal 
besteden tijdens de repetities. 

• De termijntijd van de buddy’s van Megan en Alberta zal worden bijgehouden. Een 



 
 
 
 

van de MC-ers zal de proefperiodes voor haar rekening nemen. 
 

CAC: 
Geen mededelingen. 
PR (incl. website): 
• Er is schoolbord  wit/ zwart) aangeschaft om mee te nemen bij optredens. Ook zijn er 

Kerstkaartjes gemaakt door Victor … die zijn uitgedeeld bij de Kerstoptredens. Op deze 
manier zullen er ook flyers gemaakt worden. 

Make-up: 
• Geen mededelingen.  
Risers: 
• Geen mededelingen. 
Performance Team: 
• Er is begonnen met de choreo/staging voor “the longest time”. Gewezen wordt op het 

gebruik van maatnummers bij de uitleg.  
 

4. Uit het bestuur 
Financiën 
• De verdiensten van de Kerstoptredens is €750,-Voor het gemiste optreden in 

Veenendaal zullen we €50,- ontvangen (na een onprettige communicatie daarover met 
de organisatie). De opbrengst van de wijnactie komt op €584,90 

• Met de nieuwe leden komen we op een totaal van 33 leden.  
Secretariaat 
• Er is een vraag naar vrijwilligers voor de Korendag op 28-1 in Akoesticum 

binnengekomen. Ook is er een overzicht van het aantal deelnemers (opbrenst ca. €600,- 
per jaar)aan de Vriendenloterij binnengekomen bij Emma. Ineke D. zal de adreswijziging 
verzorgen. 
 

5. Actiepunten notulen 16-11-17 
• Audrey en Ineke zullen het Strategisch Beleidsplan compleet maken (Ineke nodigt uit) 
• Voorstel Artikel 34 en 34b zal door Audrey naar het koor gemaild worden voor 01-02! 
• In maart nogmaals nadenken over een mogelijke “ladies only-day”. 
• Nadenken over minimaal 2 nieuwe bestuursleden. Audrey zal dit bij mededelingen aan 

het koor meenemen.  
 

6. WVTTK: 
- Bij rondmailen concept notulen graag reactie van allen daarop naar Ineke D. 
- Voortgangsgesprek met Gyöngyi op 8-1 gevoerd door Audrey en Coby: positief over de 

samenwerking. Goed dat er nu begonnen is met eigen opbouw met de nieuwe songs. 
Besproken dat de muzikale termen niet voor iedereen duidelijk zijn en dat de 
aanwijzingen soms wat te snel gaan. De problemen van de secties kunnen meer 
nagevraagd worden bij de secties zelf of section leader. Het rumoer lijkt vooral voor de 
koorleden zelf een probleem te zijn. Audrey zal hierop inspelen op het moment dat het 
zich voordoet. Gyöngyi staat positief tegenover deelname aan de Conventie. Ze wil graag 
meer kennismaken met de individuele stemmen en kan  kwartetten als mogelijke 
werkvorm inzetten. 

- Evaluatie Kerstensemble: er zijn 17 reacties binnengekomen. Als algemene mening wordt 
gezegd dat de Kerstoptredens leuk zijn ontvangen en goed zijn geweest voor het koor. 
Wel wordt het gemis aan leiding en duidelijkheid mbt het repertoire aangegeven. Een 
groot compliment aan Coby als muzikaal leider! Volgend jaar zal olv Gyöngyi de 
Kerstperiode anders ingericht worden, dwz tijdige start met duidelijke repertoirekeuze. De 
CAC zal de infobrieven verzorgen. 



 
 
 
 

 
 

7. Rondvraag: 
• “Muziek bij de buren” misschien een idee om ons daarvoor aan te melden? Doris zal 

Esmé hierover vragen. 
• De piano moet worden gestemd: Audrey zal dit met de Kei bespreken. 
• De maillist die door Ineke vRP wordt gebruikt (ledenlijst) is de juiste en meest recente lijst 

die gebruikt moet/kan worden bij mailing van alle koorleden. 
• De facebookpagina van Holland Harmony en de pagina van de Educatie Commissie 

Holland Harmony zal onder de aandacht gebracht worden. De Educatie Cie. verzorgt 
maandelijks een Tag of the Month en inzingoefeningen. 
 
 

• De volgende vergadering wordt verplaatst naar dinsdag 1 maart bij Corrie 
 
 
Actiepunten uit deze vergadering: 
Audrey: de Kei informatie vragen naar beschikbaarheid/kosten van extra oefenzaterdag en 
het stemmen van de piano. Hele koor informeren over keuze wel/niet Conventie 2019 en 
enquête uitzetten. Art. 34 afronden voor 1-2. Inspringen zodra rumoer tijdens repetitie 
toeneemt. Facebookpagina HollandHarmony en Educatie Commissie HH onder de aandacht 
brengen. 
Doris: bassen bijeen roepen om volgorde “for the longest time” samen door te nemen. Esmé 
vragen naar deelname “muziek bij de buren”. 
Coby: zomerfestivals opzoeken. 
Ineke D: notulen 19-10 op de site laten zetten. Zomerfestivals opzoeken. Toos als mogelijke 
buddy Ineke Kroes vragen. Afspraak  met Audrey maken om Beleidsplan af te ronden. 
MC: evaluatie/afronding buddytermijn Megan en Alberta 
PT: gebruik maatnummering bij uitleg choreo 
PR: vooraankondiging Jubileumconcert op de website. 

 
 
 


