
 
 
 
 

 Notulen Bestuursvergadering Valley Voices donderdag 31 mei 2018 
 Aanvang 19.45 uur bij Doris Fikenscher 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.  
Aanwezig: Ineke vRP, Doris, Corrie, Audrey en Ineke D (not). Vanuit de MC Yvonne, de  PT 
Esmé en de PR Ineke W.   
Aanwezig als belangstellende: Alberta 
Afwezig wegens vakantie: Karin 

 
2. Uit het bestuur: 

Financiën:  
- de jubileumshow was budgetneutraal begroot. De kaartverkoop leverde vooraf 
€760,- op en aan de zaal €210,- De loterij leverde €400,- op. Zo kunnen we 
concluderen dat de doelstelling “budgetneutraal” behaald is! 
De actie met de “Ede Doet cheques” leverde nog een groot bedrag extra op waarmee 
we de zaalhuur en de kosten voor Gyöngyi (oefenzaterdag en show) kunnen betalen. 
- EFZO: Karin was aanwezig bij het EFZO-overleg op 11-4. Medegedeeld werd dat 
de waarderingssubsidie is gedaald door de toename van deelnemers. 
Een eventuele aanvraag voor de “activiteitensubsidie” zal 10 weken voor de activiteit 
moeten worden ingediend. Karin gaat een poging wagen. 
Wij hebben ons aangemeld voor de  zomer- en winter korenfestivaldagen op 9 juni en 
22 december en zijn voor beide festivals ingedeeld. 
Karin vraagt of er een mogelijkheid is een link op onze website te maken naar de 
EFZO. Ineke W heeft dit inmiddels geregeld (zie pagina contact-interessante links). 
De EFZO viert volgend jaar een jubileum en maakt plannen voor activiteiten. Een van 
de plannen is een “Zangcarrousel” op 15 juni 2019 in Akoesticum, een dag (10.00-
18.00 uur) vol workshops rondom het thema zang. Kosten (incl. lunch) zal zijn €5,- 
pp. 
Secretariaat: de afgelopen tijd is er een enorme hoeveelheid mails rondgestuurd naar 
de koorleden. Door het ingaan van het AVG-beleid en de daarmee afgesproken 
verwerkingsvorm van koormails moet alle koormails door het secretariaat verwerkt 
worden. De voorbereidingen voor de show, de Ede-Doetcheques, de verkiezing van 
vereniging van het jaar en de optredens bij het Elfdorpenfestivals liepen door elkaar 
en leverden een stroom aan mailberichten op.  
AVG-beleid: het AVG-beleid is opgesteld en definitief verklaard. Alle leden hebben de 
akkoordverklaring ondertekend. Om tot een werkzamere vorm van het onderlinge 
mailverkeer te komen zullen Audrey en Ineke W. de valleyvoices mailaccounts gaan 
testen op mogelijk gebruik van aparte “functie/commissie accounts”. Als deze test 
slaagt kan elke commissie zelf de mail naar alle leden voor haar rekening nemen. 
Aanpassen ABC: Ineke vRP en Ineke D hebben het bestaande ABC gecontroleerd 
en aangepast. Het wachten was nog op het aandeel van het PT voor de definitieve 
afronding. Inmiddels is ook dit onderdeel klaar en kan het ABC op de website 
aangepast worden. 
Vacatures bestuur: door het stoppen van Doris en het bereiken van de maximale 
zittingsperiode van Ineke vRP en Corrie zijn er na de ALV 3 vacatures.  Alberta is 
vanavond als belangstellende bij de vergadering aanwezig en geeft na afloop aan 
zich kandidaat te zullen stellen (hoera!). Dat betekent dat we nog minimaal één 
persoon zoeken. De samenwerking met de commissies maakt dat 5 bestuursleden 
mogelijk is. Yvonne en Esmé zullen hun medecommissieleden navragen of er 
belangstelling is voor een bestuursfunctie. Audrey zal nogmaals een oproep doen bij 
de mededelingen aan het koor. 
Afscheidsbijeenkomst bestuursleden: Karin en Ineke D hebben een activiteit bedacht. 



 
 
 
 

Een datumprikker (mogelijke datum rond 20-08) zal worden rondgestuurd. 
  

3. Uit de commissies: 
a. Kledingcommissie: fijn dat er complimenten vanuit het publiek kwamen over de 

kledingkeuze bij de jubileumshow. Na de zomer gaan we nadenken over de aanschaf 
van een witte broek (opnemen in de begroting van de commissie). 

b. Muziekcommissie: bezoek van Gyöngyi aan de sectionals: niet structureel, maar wel 
bv. twee sectionals op 1 avond zou een idee kunnen zijn. Voorstel: als een sectional 
behoefte heeft aan ondersteuning van Gyöngyi  kan er een verzoek aan haar gedaan 
worden. Dit zal door de MC tijdens de ALV worden ingebracht. 

 Procedure afwezigheid Gyöngyi: aan wie meldt Gyöngyi en hoe wordt er op 
gereageerd. Afspraak wordt gemaakt dat Gyöngyi haar afwezigheid eerst bij het 
bestuur moet melden, het bestuur zal daarna de MC/PT vragen een invulling voor de 
repetitieavond te maken. 

 Ineke D heeft Coby gepolst of ze belangstelling heeft voor een cursus/opleiding tot 
ass.dirigent. Haar inzet en enthousiasme bij de optredens waar zij de muzikale leiding 
heeft is misschien een begin van meer. Coby zal zelf rondkijken naar mogelijkheden. 

c. CAC: Het werven van optredens werd altijd door Julia gedaan, zij had haar netwerk en 
vond het leuk om te  doen. Met het vertrek van Julia is er een gat ontstaan. Audrey 
zal koorleden persoonlijk gaan benaderen voor deze taak. 
De deelname aan het  “elfdorpenfestival” loopt goed. We hebben nog 2 optredens dit 
jaar. Gyöngyi zal aan beide meedoen.  
Het optreden op 9 juni in de Oude Kerk zal ook worden geleid door Gyöngyi. Na een 
extra oproep tot deelname zullen we met ca. 20 leden zingen. De deelname aan 
optredens is niet altijd even goed, er zijn steeds veel leden die niet meedoen. Als 
koor hebben we 5 á 6 optredens als doelstelling in ons beleid. Tijdens de ALV 
moeten we hier aandacht voor vragen. Ineke vRP zal een overzicht van deelname 
van de afgelopen periode maken als achtergrondinformatie voor dit onderwerp. 
Anjercollecte: na een extra oproep, met toelichting over de opbrengst, is het aantal 
collectanten tot 13 gestegen! 

d. PR (incl. website): Ineke W meldt dat ze gaat stoppen met haar werk voor deze 
commissie. Zij heeft zich 9 jaar ingezet! Wel zal ze voorlopig de website blijven 
beheren. De PR heeft behoefte aan uitbreiding, maar zal eerst de taakverdeling en 
invulling bekijken. 

De foto’s van de jubileumshow zijn door Arjen Reinders ingeleverd. Ineke W zal er 
twee bewerken voor de digitale kranten en onze eigen website. Ze zal ook een 
fotoboek op het besloten deel zetten. 
We hebben de verkiezing van Vereniging van het Jaar gewonnen (binnen de 
gemeente Ede). Dit levert een plaquette op, naast de mogelijkheid het als PR 
materiaal te gebruiken. Een volgende keer zullen we een actie als deze beter moeten 
voorbereiden en coördineren. 
De PR dient een verzoek in de komende activiteiten van het koor tijdig door te geven 
aan de PR. 

 e.Make-up: om de verwarring rondom de verschillende nummers van de nagellak en           
lipstick op te lossen zal een overzicht van de “voorraad” worden gemaakt.   
e. Risers: Doris neemt regelmatig de taak van afwezigen over en wordt geadviseerd dit 

NIET meer te doen!  
Er zijn steeds meer leden die op een stoel zitten tijdens de repetities. De risercie. zal 
gaan uitzoeken welke alternatieven (riserkrukken), kosten en leveranciers er zijn. 

f. Performance Team: drie PT leden zijn naar een workshop “barbershop nieuwe 
stijl”geweest. Een verslag hiervan is doorgemaild en de eerste uitleg en toepassing 
door Esmé aan het koor gegeven.  



 
 
 
 

Plannen voor de komende periode 
Optredens 9 en 30 juni: beide optredens  olv Gyöngyi. 
Eindeseizoensavond: op 9 juli zal er vanaf 18.30 uur een BBQ bij Audrey worden 
gehouden (bij slecht weer mbv een tent). De Kei weet dat we die avond niet repeteren. 
Audrey zal voor €13,50 pp een bestelling doen bij de slager (ook vegetarisch). Dit betalen 
de leden zelf. Drank en stoelen neemt ieder voor zich mee. Ineke vRP zal een intekenlijst 
maken en maandag op tafel leggen.  
Op reis 2020: de reiscommissie (Corrie, Doris en Birgit) hebben met Gyöngyi gesproken 
over de mogelijkheden van een reis naar Hongarije. De plannen moeten nu verder zsm 
worden uitgewerkt (kosten, reisdoel, optredens, logies) met het oog op de 
subsidieaanvraag die in september gedaan kan worden. Er zal dus niet gewacht moeten 
worden op de volgende bestuursvergadering. De commissie kan versterking vragen van 
de koorleden. 
HaCo: 28-30 september in het Holiday Inn in Leiden (kosten €195,- pp. Incl. 2xontbijt-
lunch-diner en koffie/thee).  Audrey zal maandag de koorleden informatie geven 
Kerstprojectkoor: vanaf 27 oktober (einde herfstvakantie) kunnen we gaan werken aan 
een Kerstrepertoire met deelname van projectleden. De uitnodiging van OBK in Otterlo 
kunnen we aannemen om zo een Kerstshow samen te organiseren. De MC zal bij de 
volgende vergadering nadenken over een programma van 30 minuten en de periode 
vanaf de herfstvakantie tot en met de kerst inplannen. 
Eerste kooravond na de zomervakantie: 27 augustus starten we weer. De MC zal een 
plan opstellen voor een “open repetitieavond” in september/oktober. Dit kan tevens de 
eerste kennismaking voor het projectkoor zijn (eventueel “learn to sing”) 
 
 

      Datum en voorbereiding ALV 
Alle commissies hebben inmiddels het verzoek gekregen voor eind juni hun jaarverslag 
(en aanzet tot jaarplannen) en begrotingsplannen in te  leveren bij de secretaris en 
penningmeester. We besluiten een jaarplannenbespreking met alle commissies te 
beleggen. Audrey heeft hiervoor een datumprikker rondsturen en daar is donderdag 14 
september uitgekomen. De datum van de ALV zal  zijn op 24 september. 
 
 

      Evaluatie jubileumshow 
- onvoldoende tijdsplanning waardoor te kort tijd voor inzingen en soundchecken (Ellen, 
ladyspeakers, kwartet) 
- inzingruimte was niet duidelijk en de aanwijzingen van Ineke werden niet opgevolgd 
- de afgesproken regie door Ineke werd niet opgevolgd, de klussen waren nog niet klaar           
en het publiek stond al voor de deur 
- ondanks de afspraak werd er al voor het diner begonnen met het opruimen  
- de belasting van Esmé was te groot (koor, kwartet, band) maar de enig mogelijke 
invulling van het programma. Hulde dat zij alles met een lach heeft uitgevoerd! 
-  niet iedereen leek volledig op de hoogte van het totale voorbereidingsproces. Het 
draaiboek zal een volgende keer letterlijk moeten worden doorgenomen ter voorbereiding 
(dit gaat wel ten koste van de repetitietijd). 
 
 

      Wvttk 
Deelname aan de perenpluk (half september) navragen bij het koor. 
 

     Datum volgende vergadering: deze zal na de ALV worden afgesproken. 


