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Notulen	  bestuursvergadering	  Valley	  Voices	  donderdag	  29	  november	  2018	  bij	  Audrey.	  

	  
Aanwezig:	  Audrey,	  Karin,	  Paula,	  Ineke	  D.	  en	  Ineke	  vRP	  (CAC)	  en	  Willeke	  (PT)	  
Afwezig:	  Alberta	  en	  afvaardiging	  van	  de	  MC	  

	  
1. Opening,	  mededelingen,	  vaststelling	  agenda:	  

Alberta	  heeft	  ons	  laten	  weten	  dat	  zij	  haar	  bestuursfunctie	  niet	  volwaardig	  kan	  uitoefenen	  en	  

het	  daarom	  beter	  vindt	  dat	  er	  gekeken	  gaat	  worden	  naar	  vervanging	  van	  haar.	  Audrey	  zal	  
contact	  met	  haar	  leggen	  voor	  overleg	  hierover.	  De	  urgentie	  van	  bestuursuitbreiding	  wordt	  
groter!	  

We	  moeten	  eind	  van	  dit	  seizoen	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  voorzitter.	  Iemand	  die	  meer	  doet	  
dan	  de	  officiële	  taakomschrijving	  aangeeft,	  iemand	  die	  initiatieven	  neemt,	  verbindend	  werkt,	  
de	  belangen	  van	  alle	  koorleden	  behartigt.	  Audrey	  zal	  wederom	  een	  brandbrief	  hiervoor	  

opstellen.	  
Om	  de	  taken	  van	  de	  secretaris	  te	  verminderen	  biedt	  Paula	  aan	  voortaan	  zorg	  te	  dragen	  voor	  
de	  notulen!	  Ook	  besluiten	  we	  de	  regels	  voor	  het	  verzenden	  van	  email	  aan	  te	  passen	  door	  alle	  

bestuurs-‐	  en	  commissieleden	  de	  bevoegdheid	  te	  geven	  koormails	  te	  verzenden	  met	  strikte	  
gebruikmaking	  van	  de	  bcc	  functie.	  	  
In	  het	  ABC	  moet	  de	  regel	  over	  time-‐out	  worden	  aangevuld	  met	  “op	  verzoek	  van	  het	  

betreffende	  koorlid”.	  
Het	  archief	  dat	  in	  twee	  kratten	  bij	  Ineke	  D	  stond	  is	  opgeschoond	  en	  teruggebracht	  tot	  enkele	  
stukken!	  

Ingekomen	  mail:	  Thea	  van	  Bergen	  heeft	  een	  uitnodigingsmail	  gestuurd	  voor	  de	  
zondagmiddagshow	  	  “a	  Dutch	  Treat”	  in	  het	  Conventieweekend.	  We	  kunnen	  daaraan	  
meedoen	  met	  een	  kort	  optreden	  (twee	  Nederlandstalige	  songs).	  De	  MC	  moet	  hierover	  om	  

advies	  gevraagd	  worden	  (actie	  Audrey).	  Het	  bestuur	  pleit	  voor	  deelname	  om	  de	  verbinding	  
met	  andere	  koren.	  De	  deelname	  kost	  €20,-‐	  pp	  (passe-‐	  partout	  gasten	  betalen	  niets).	  
Financiën:	  	  

-‐	  de	  opbrengst	  van	  onze	  deelname	  aan	  het	  Elfdorpenfestival	  is€750,-‐	  
-‐	  de	  vijf	  projectleden	  hebben	  allen	  betaald	  
-‐bij	  het	  opschonen	  van	  het	  archief	  kwam	  een	  belastingformulier	  tevoorschijn	  over	  de	  

afdracht	  van	  optredens.	  Audrey	  zal	  Ineke	  K	  vragen	  dit	  voor	  ons	  uit	  te	  zoeken.	  
-‐	  de	  opbrengst	  van	  de	  RABO	  bank	  challenge	  is	  €152,79	  en	  zal	  besteed	  worden	  aan	  de	  
deelname	  aan	  het	  BALK	  festival	  op	  9	  februari	  2019,	  als	  we	  besluiten	  daaraan	  mee	  te	  doen.	  

Na	  de	  ALV	  verwachtingen:	  de	  meeste	  punten	  die	  genoemd	  zijn	  staan	  ook	  al	  in	  ons	  
Huishoudelijk	  Reglement.	  Het	  komt	  neer	  op	  betrokkenheid.	  Het	  koor	  kan	  alleen	  bestaan	  als	  
alle	  leden	  samenwerken,	  de	  vereniging	  zijn	  de	  leden.	  We	  bespreken	  de	  discipline	  in	  het	  koor.	  

Audrey	  zal	  dit	  nogmaals	  met	  Gyöngyi	  bespreken.	  
Audrey	  zal	  de	  verwachtingen	  naar	  het	  koor	  terugkoppelen;	  op	  een	  ieder	  kan	  een	  beroep	  

worden	  gedaan,	  vele	  handen	  maken	  licht	  werk.	  
Holland	  Harmony	  besturendag	  10-‐11-‐18:	  Coby	  en	  Paula	  hebben	  een	  interessante	  dag	  gehad.	  
Onze	  talentenveiling	  werd	  goed	  ontvangen.	  HH	  wil	  weten	  hoe	  we	  over	  de	  Conventie	  denken	  

ivm	  de	  afname	  van	  het	  aantal	  deelnemers	  (560	  in	  2019,	  850	  in	  2017),	  wat	  zijn	  de	  oorzaken.	  	  
Aanwezigheid	  repetitie/time	  out:	  de	  regel	  in	  de	  statuten	  over	  dit	  onderwerp	  zal	  moeten	  
worden	  aangepast	  (actie	  ALV).	  
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3. Uit	  de	  commissies:	  
Kledingcommissie:	  Morgen,	  30	  november,	  heeft	  de	  commissie	  een	  bespreking	  over	  de	  
kerstkleding.	  Daarbij	  staat	  ook	  de	  vraag	  'hoe	  om	  te	  gaan	  met	  kleding	  voor	  projectleden'	  

centraal.	  Er	  wordt	  even	  gesproken	  over	  ideeën	  voor	  kerstkleding:	  zwart/rood	  of	  zwart	  met	  
kralenketting.	  	  
MC:	  	  Audrey	  wijst	  erop	  dat	  de	  geluidbox	  verplicht	  op	  het	  Dickensfestival	  aanwezig	  moet	  zijn.	  

Karin	  stuurt	  de	  mail	  met	  vragen	  aan	  de	  MC	  (1-‐11)	  naar	  Audrey.	  Zij	  neemt	  contact	  met	  MC	  op.	  
CAC:	  (1)	  heeft	  MC	  gevraagd	  om	  een	  reactie	  over	  de	  mail	  van	  OBK	  over	  Stille	  Nacht.	  Geen	  
reactie	  ontvangen.	  Stille	  Nacht	  wordt	  maandag	  3	  december	  2018	  met	  Gyöngyi	  besproken	  

door	  CAC.	  (2)	  Op	  9	  februari	  is	  het	  BALK-‐festival.	  De	  MC	  zou	  bekijken	  of	  dit	  in	  de	  planning	  past	  
maar	  heeft	  nog	  niet	  gereageerd.	  Audrey	  bespreekt	  dit	  met	  Gyöngyi.	  (3)	  Doen	  we	  het	  
Dickensfestival	  vanwege	  de	  kosten	  met	  of	  zonder	  Gyöngyi?	  (4)	  Joke	  vraagt	  de	  ladyspeakers	  

of	  zij	  willen	  speaken.	  Ineke	  vRP	  vraagt	  Coby	  als	  dirigent	  in	  Bennekom.	  Als	  Coby	  dat	  wil,	  hoeft	  
Gyöngyi	  niet	  te	  komen.	  Ineke	  vRP	  overlegt	  met	  Joke.	  (5)	  De	  vraag	  over	  een	  optreden	  in	  Ede	  
centrum	  op	  15	  december	  (vraag	  is	  binnengekomen	  via	  Thea).	  Er	  zijn	  te	  weinig	  aanmeldingen,	  

zodat	  het	  niet	  kan	  doorgaan.	  Ineke	  vRP	  zegt	  het	  af.	  (6)	  De	  vraag	  van	  EFZO:	  speelt	  pas	  op	  15	  
juni	  2019.	  Er	  is	  nog	  veel	  onduidelijk.	  We	  wachten	  nadere	  berichten	  van	  EFZO	  af.	  
PR:	  Verzoek	  om	  (ter	  voorkoming	  van	  zwerfvuil)	  bij	  het	  Dickensfestival	  geen	  flyers	  uit	  te	  

reiken.	  Bij	  andere	  optredens	  wel	  flyers	  uitdelen.	  Het	  bord	  moet	  zoveel	  mogelijk	  worden	  
geplaatst,	  maar	  wel	  zo	  dat	  het	  goed	  zichtbaar	  is.	  
PT:	  Niets	  bijzonders.	  Wel	  wordt	  opgemerkt	  dat	  er	  veel	  tegenwind	  was	  bij	  het	  laatste	  PT-‐

oefenmoment.	  Gevraagd	  of	  PT	  vooraf	  aan	  de	  leden	  kan	  vragen	  om	  vooral	  mee	  te	  doen	  en	  
eventuele	  vragen	  en	  opmerkingen	  te	  bewaren	  voor	  een	  later	  moment.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  
een	  performance	  eerst	  te	  doorlopen	  en	  dan	  te	  bekijken	  hoe	  het	  gaat.	  

Make-‐upcommissie:	  geen	  bijzonderheden.	  
Risercommissie:	  mail	  van	  Doris	  ontvangen	  dat	  de	  aanhangwagen	  van	  de	  Kei	  op	  15-‐12	  is	  
geregeld.	  

	  
4. Plannen	  voor	  de	  komende	  periode:	  	  

Extra	  repetitie:	  we	  hebben	  het	  gevoel	  nog	  niet	  klaar	  te	  zijn	  voor	  de	  kerstoptredens.	  Daarom	  

wordt	  	  een	  extra	  repetitie	  voorgesteld	  in	  De	  Kei	  gepland	  op	  8	  december	  2018	  tussen	  10.00	  
en	  12.00	  uur.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  deze	  repetitie	  te	  gebruiken	  als	  doorloop	  voor	  het	  OBK-‐
concert	  en	  om	  de	  koorleden	  te	  laten	  wennen	  aan	  de	  koorplekken.	  Kan	  eventueel	  ook	  zonder	  

Gyöngyi.	  (NB	  dit	  plan	  wordt	  gewijzigd	  na	  de	  vraag	  van	  de	  Kei	  om	  een	  optreden	  voor	  
vrijwilligers	  op	  7-‐12.	  We	  nemen	  deze	  aanvraag	  aan	  en	  beschouwen	  het	  als	  een	  generale	  
repetitie.	  Coby	  zal	  ons	  dirigeren).	  

BALK-‐festival:	  het	  is	  wachten	  op	  antwoord	  van	  de	  MC.	  Als	  we	  gaan,	  kunnen	  we	  de	  winst	  van	  	  
de	  RABO-‐challenge	  aan	  de	  inschrijving	  voor	  BALK	  besteden.	  

Op	  reis:	  In	  de	  reiscommissie	  zitten	  Alberta,	  Coby,	  Birgit	  en	  Corrie.	  Er	  komt	  geen	  informatie	  
los	  over	  een	  reis	  met	  het	  koor.	  Ineke	  D	  oppert	  een	  idee:	  een	  uitwisseling	  met	  het	  
barbershopkoor	  Sea	  Sound	  Singers	  in	  Vlissingen.	  Rob	  van	  der	  Meule	  is	  daar	  sinds	  kort	  terug	  

als	  dirigent.	  Misschien	  kan	  Ineke	  vRP	  (als	  goede	  bekende	  van	  Rob)	  het	  eerste	  contact	  leggen,	  
mogelijkheden	  (gezamenlijk	  optreden,	  coachingsdag)	  bespreken	  met	  hem.	  Het	  speelt	  in	  juni	  
2019.	  	  Daarna	  kan	  de	  reiscie	  (Alberta	  kent	  Rob	  ook)	  de	  organisatie	  overnemen.	  Paula	  geeft	  
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aan	  Ineke	  vRP	  door	  wat	  de	  eventuele	  wensen	  zijn.	  	  

Afsluiting	  barbershop-‐blok:	  Audrey	  vraagt	  of	  Alberta	  nog	  mee	  wil	  blijven	  helpen	  met	  de	  
organisatie.	  Audrey	  heeft	  een	  uitgebreid	  draaiboek	  van	  het	  try-‐out	  optreden	  wat	  zeer	  
bruikbaar	  is,	  en	  de	  leden	  kunnen	  om	  hulp	  	  worden	  gevraagd.	  

	  
5. Wat	  verder	  ter	  tafel	  komt:	  

Conventie:	  Ineke	  vRP	  wil	  graag	  weten	  wie	  er	  van	  Valley	  Voices	  uiteindelijk	  naar	  de	  

conventieshows	  gaan.	  Audrey	  informeert	  bij	  de	  leden	  (de	  kaartverkoop	  is	  gestart!)	  
	  

6. Data	  volgende	  vergaderingen:	  

a. 10	  januari	  2019	  	   bij	  Ineke	  D	  
b. 19	  februari	  2019	   bij	  Paula	  
c. 4	  april	  2019	   	   bij	  Audrey	  

d. 14	  mei	  2019	   	   bij	  Ineke	  D	  
e. 27	  juni	  2019	   	   bij	  Paula	  

Actielijst:	  

• Karin	  stuurt	  de	  mail	  van	  1	  november	  2018	  naar	  Audrey.	  Zij	  neemt	  contact	  met	  MC	  op	  

• Ineke	  vRP	  bespreekt	  Stille	  Nacht	  op	  3	  december	  2018	  met	  Gyöngyi	  	  

• Audrey	  bespreekt	  deelname	  aan	  BALK-‐festival	  met	  Gyöngyi	  

• Ineke	  vRP	  overlegt	  met	  Joke	  over	  de	  ladyspeakers	  en	  het	  dirigeren	  door	  Coby	  

• Ineke	  vRP	  zegt	  het	  optreden	  in	  Ede	  centrum	  op	  15	  december	  (vraag	  via	  Thea)	  af	  

• Karin:	  Bord	  meenemen	  naar	  optredens	  

• PT:	  met	  het	  oefenen	  van	  performances	  leden	  vragen	  pas	  nadien	  suggesties	  te	  bespreken	  

• Audrey:	  extra	  repetitie	  regelen	  op	  8	  december	  2018	  tussen	  10.00	  en	  12.00	  uur	  
(NB	  dit	  plan	  wordt	  gewijzigd	  na	  de	  vraag	  van	  de	  Kei	  om	  een	  optreden	  voor	  vrijwilligers	  op	  7-‐12.	  
We	  nemen	  deze	  aanvraag	  aan	  en	  beschouwen	  het	  als	  een	  generale	  repetitie.	  Coby	  zal	  ons	  
dirigeren).	  

• Paula:	  wensen	  doorgeven	  aan	  Ineke	  vRP	  over	  Vlissingen.	  Ineke	  legt	  verdere	  contacten	  

• Audrey	  vraagt	  Alberta	  over	  Afsluiting	  barbershop-‐blok	  

• Audrey	  informeert	  wie	  er	  naar	  de	  conventie	  gaan	  	  


