
 
 
 
 

 Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 1 maart  2018 
 Aanvang 19.45 uur bij Corrie 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.  
Aanwezig: Ineke vRP, Doris, Corrie en Audrey (not). Vanuit de MC en PT: Yvonne. Afwezig 
wegens ziekte: Karin en Ineke D. 

 
2. Plannen de komende periode 

a. Zomerfestivals: 
Vorige keer hebben we aangegeven dat Coby en Ineke D zullen zoeken naar 
mogelijkheden om mee te doen aan een mooi zomerfestival. Hengelo vindt plaats op 
2 juni en Culemborg op 17 juni. Daar zijn nog geen stappen op ondernomen, zodat 
we het voor de volgende keer nogmaals op de agenda zetten.  

b. Jubileumconcert 27 mei 2018: 
De voorbereidingen lopen. Er is een overleg gepland op 15 maart om de volgende 
stappen te gaan ondernemen. 

c. Op reis: 
De “Reis-groep” is bij elkaar geweest (Corrie, Doris, Birgit) Er zijn diverse 
mogelijkheden, maar de groep ziet ook de samenhang met de keuze wel/niet 
conventie. De groep heeft aan Gyöngyi gevraagd of zij relaties heeft in Hongarije 
waarmee we iets zouden kunnen organiseren. Een tweede optie is om mee te doen 
aan een internationale conventie. De “Reis-groep” gaat aangeven wat ze nodig 
hebben voor de organisatie van een reis, zodat we het werk met elkaar kunnen 
verdelen. Ook is het wenselijk om vrij snel met een eerste begroting te komen, zodat 
we een subsidie-traject hiervoor kunnen opstarten.  

d. Conventie 2019: 
Zie bijlage enquête en daaruit voortkomend discussiestuk. 
We besluiten in 2019 niet deel te nemen aan de wedstrijd van de conventie van 
Holland Harmony.  
- Als alternatief kunnen we proberen met een grote groep naar de HaCo te gaan en 

kunnen we in 2020/2021 een reis organiseren. 
- We kunnen veel werk maken van de Kerst in 2018 en kunnen hiervoor o.a. een 

projectkoor met Kerstsongs opzetten en daarmee een afsluitend Kerstconcert 
geven. 

- We kunnen een “learn to sing” organiseren. 
- We kunnen  een “moeder/dochter avond” organiseren. 
- We kunnen proberen met een ensemble mee te doen met een huiskamerconcert 

www.muziekbijdeburen.nl  
- We willen veel coaching inzetten. De MC zal hiervoor een coachingsplan 

opzetten. 
- We zullen Gyöngiy vragen de Haco en het Directorscollege bij te wonen en haar 

andere opleidingsmogelijkheden op het gebied van barbershop aanbieden. 
Volgende keer zullen we proberen zoveel mogelijk van deze acties neer te leggen bij 
een van de bestuurs/commissieleden. 

  
3. Uit de commissies: 

a. Kledingcommissie: niet aanwezig 
b. Muziekcommissie: 
1. Afgelopen week kwamen we tot de conclusie dat het huiswerk slecht was gedaan en 

dat het toch  eigenlijk wel gênant is om tijdens de repetitie met een MP3 te oefenen.  
We zullen Gyöngyi vragen om als we weer merken dat er geen  huiswerk is gedaan, 
ons daar even bij stil te zetten. Audrey overlegt dat met Gyöngyi. 



 
 
 
 

2. Het is nogal rumoerig tijdens de repetitie. Audrey zal voorafgaand aan de repetitie 
vragen om stil te zijn.  

3. De MC wilde een avond “lax vox” (bubbelen) organiseren, maar Tiny Gootzen heeft 
aangegeven daar gezondheidstechnisch niet toe in staat te zijn. 

4. De proefperiode van Alberta en Megan is positief afgesloten. 
5. Evaluatie coaching door Sonny:  

• Het was een fijne coaching, je kunt merken dat Sonny boven de Barbershop 
materie staat en heel snel kan schakelen om aan te sluiten bij ons niveau en daar 
iets aan toe te voegen. 

• Het is voor ons belangrijk dat er duidelijk is welke punten van Sonny we willen 
“uitvoeren” en welke niet. Het is de verantwoordelijkheid van Gyöngyi om daar 
duidelijkheid naar het koor in te geven. 

• De punten die we overnemen, moeten door Gyöngyi bij voortduring worden 
gevraagd om te doen, anders versloft het… 

• Het heeft onze voorkeur om continuïteit te krijgen in de coaching, dat wil zeggen 
dat punten die zijn aangehaald bij een eventuele volgende coaching wel hetzelfde 
zouden moeten blijven. Het lijkt dan ook logisch om Sonny ook in de toekomst uit 
te nodigen. Als het een andere coach wordt, houdt de MC er toezicht op dat 
gemaakte afspraken met Sonny aan de andere coach wordt meegegeven. 

• Aan de PT wordt gevraagd om rekening te houden met de capaciteiten van het 
koor als ze een choreo maken. Als we de songs zouden gaan uitvoeren bij de 
conventie, krijgen we geen bonuspunten voor een lastige choreo, maar wel aftrek 
als het onze zangkwaliteit negatief beïnvloedt. 

• De Barbershop wereld is echt een wereldje en Gyöngyi moet er rekening mee 
houden dat – als we naar de conventie zouden gaan – het meetelt in de jurering 
dat zij geen bekende in het wereldje is. Het is een jurysport. 

• Nu we het besluit hebben genomen niet aan de Conventie mee te doen, is het 
belangrijk om een plan te maken voor coaching, om daar het maximale uit te 
halen. 

c. CAC: 
Volgende keer moeten we bespreken wie er verantwoordelijk is voor het werven van 
optredens. 

d. PR (incl. website): Ineke W meldt dat de show van 27 mei op de site staat. De cie 
gaat een plan maken voor verdere PR dit seizoen. 

e. Make-up: geen bijzonderheden 
f. Risers: geen bijzonderheden 
g. Performance Team: men is zich ervan bewust dat zangkwaliteit en choreo zich tot 

elkaar verhouden. Ook de trend dat het meer en meer staging wordt, helpt ons wel. 
 
4. Uit het bestuur 

a. Financiën 
• Verzekeringen 
We zijn via HH verzekerd bij de L.O. P. R.Z.  
Bij Holland Harmony aangesloten koren en kwartetten kunnen gebruik maken van 
het aanbod om een verzekering af te sluiten via de L.O.P.R.Z. (Landelijke 
Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden). Het betreft o.a. 
verzekeringen voor aanhangwagens, aansprakelijkheid, muziekinstrumenten, 
dirigenten, rechtsbijstand, inventaris, bestuurders- en 
toezichthoudersaansprakelijkheid. 

b. Secretariaat:  Ineke vRP  en Ineke D. gaan het  ABC nalezen en aanpassen waar dat 
nodig is. 

a. Vacatures bestuur: Er worden leden gepolst om zitting te nemen in het bestuur. Zo 



 
 
 
 

nodig is het bijwonen van een bestuursvergadering mogeljik. 
 

5. Actiepunten notulen januari en ALV 
- Audrey en Ineke hebben het Strategisch Beleidsplan compleet gemaakt  Alleen het 

punt van de verantwoordelijkheid voor de werving moet nog worden besproken in het 
bestuur. 

- Voorstel Artikel 34 en 34b zal door Audrey naar het koor gemaild worden: is nog niet 
gebeurd wegens alle andere actiepunten. 

- Audrey heeft bij de Kei aangegeven dat de piano moet worden gestemd en zal nog 
navragen of dit inmiddels is gebeurd.  
 

6. Wvttk 
- De Anjeractie vindt plaats van 27 mei t.m. 2 juni. Onze wijk is zoals altijd de wijk 

Veldhuizen. We hebben15 collectanten nodig.  De opbrengst is afgelopen jaren 
tussen de €400,- en €2000 geweest, waarvan netto de helft voor de koorkas is!  Ons 
voorstel is om de collectanten meer direct te belonen voor de inspanningen. We 
besluiten dat de helft van de netto opbrengst ten goede komt aan de vereniging en de 
helft direct aan de leden die collecteren ter besteding aan de reis die we als 
vereniging gaan maken. De opbrengst kan niet voor een ander doel worden besteed! 
Als een lid niet meegaat of afscheid neemt als lid, komt het ten goede aan de 
vereniging. We zullen dit aankondigen via mail en bij de repetitie (actie Yvonne?). Als 
de opbrengst van een bus lager is dan € 25,- valt de gehele opbrengst ten goede aan 
de vereniging. 

- Uitzoeken hoe we de waardebonnen van “Ede Doet” zouden kunnen gebruiken (actie 
Corrie) 

- Gyöngyi heeft in gesprek met Corrie aangegeven bij de sectionals aanwezig te willen 
zijn. De MC zal dit met Gyöngyi verder bespreken (actie MC). 

- Voorstel “Einde Seizoensavond”: 9 juli, barbecue bij Audrey of  iemand anders die 
zich daarvoor aanbiedt….We maken een goedkoop aanbod en dat bieden we aan. 
Leden betalen en nemen drinken zelf mee. 

- Karin en Ineke D zullen een afscheidsetentje voor het bestuur organiseren (datum in 
nader overleg). Commissieleden die willen aansluiten worden ook hiervoor van harte 
uitgenodigd.  

 
 

7. Volgende vergadering 
17 april bij Ineke Debets 
31 mei bij Doris 

 
8. Sluiting 
 
 
 

 
 
 
 


