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Notulen van de niet-gehouden bestuursvergadering 19 februari 2019 
Deelnemers per mail: bestuursleden Karin, Paula, Ineke D en Audrey. 
Afgevaardigden van de commissies: Corrie (make-up), Doris (riser), Ineke vRP (CAC), Esmé 
(PT), Yvonne (MC). 
 
 
 
Vanuit het secretariaat: 
-‐ Audrey en Paula hebben een exitgesprek met Yvonne Veenendaal gevoerd over haar 

ervaringen met het Kerstprojectkoor 
-‐ Rob van der Meule is gemaild en enthousiast gemaakt voor een uitwisselingsweekend 

met zijn koor. Onze vraag is doorgespeeld naar het bestuur van de Sea Sound Singers. 
Zodra zij reageren gaan we verder nadenken over dit plan. De reiscommissie (Corrie en 
Birgit) is na een gesprek met Audrey en mij over het Zeelandplan opgeheven. Tzt zullen 
ook zij, net als andere koorleden mee kunnen helpen aan de organisatie van de reis. 

-‐ de belastingdienst is gemaild met de vraag om een nieuwe 
inhoudingsplichtigenverklaring voor het koor. 

-‐ de EFZO houdt op 3-4 haar ALV in gebouw Rehoboth. De uitnodiging en stukken volgen 
nog. Ze hebben alvast aangegeven dat "koren op weg naar Kerst" zal zijn op 21-12-19. 

-‐ via Liesbeth is er weer een oproep gedaan aan de koorleden om de cheques van Ede 
Doet weer te verzamelen. Audrey heeft het idee geopperd de opbrengst deze keer te 
besteden aan ons concert op 13 mei in Cultura. Liesbeth zal de coördinatie van de 
cheques weer op zich nemen. 

-‐ van Daan Overeem (de kartrekker van "75 jaar herdenken en vieren in Ede") is een 
uitnodiging binnengekomen voor een informele bijeenkomst op maandag 18 febr. a.s. 
Paula en Tineke hebben op de inspiratieavond van '75 jaar bevrijding' aangegeven dat 
wij in principe verschillende optredens kunnen verzorgen. 

-‐ Paula heeft ons een foto van het inschrijfformulier geWhatsappt 
-‐ ons nieuwe lid Johanna Quelle heeft via de mail een informatiebrief over het koor 

gekregen, nadat ze ziek bleek te zijn op de maandag dat Karin en Ineke haar de 
informatie mondeling wilden geven. Ze heeft Coby als buddy gekregen, en had vragen 
over het inloggen voor de website. 

-‐ van Ineke W is een exitformulier binnengekomen.  
-‐ de coördinatie van de Sponsorklik werd door Ineke W geregeld, ze vraagt wie het van 

haar overneemt. Ineke D heeft Ineke K hierover gevraagd, zij zal erover nadenken! 
 
Penningmeester: 
-‐ Yvonne heeft aangegeven te zullen stoppen met de coördinatie van de Anjercollecte. We 

zullen een besluit moeten nemen over de voortzetting van deze collecte. Blijven we dit 
doen en zo ja wie neemt dan de coördinerende taak van Yvonne over. 

-‐ Voor Ede doet mee zal Karin de gemeente raadplegen hoe de financiële stromen gaan 
en hoe mensen zich bij ons kunnen aanmelden. 

  
Kledingcommissie: 
-‐ Ineke W heeft haar kleding tijdens de afscheids-bari-high tea ingeleverd. 
-‐ de kleding voor Johanna zal pas na haar zwangerschapsverlof/bevalling worden 

uitgegeven. De betaling daarvoor zal zij ook tzt pas doen. 
-‐ 15 maart komt de commissie bij elkaar om de kleding voor Cultura te bespreken. 
 
Performance team:  is bezig met het uitwerken van de choreografie zoals die bedacht is door 
Linda van Buerink. Ze gaan die binnenkort bespreken en de coaching evalueren. 
 
MC: zal zich gaan voorbereiden op een programma voor ons optreden in Cultura. Het zal 
gaan om één blokje van ca. 20 minuten. 
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CAC:  heeft alleen te melden dat Thea Takken tot de CAC is toegetreden (toen duidelijk 
werd dat Thea Schreutelkamp ivm gezondheidsproblemen definitief als cie.lid stopte). De 
moeder van Alfred is overleden, de CAC zal een kaartje sturen. 

Risers: Doris heeft de riserkar gereserveerd voor 13 mei (16.00-23.00 uur). Ze heeft Cor 
(van Gerda) gevraagd deze te rijden. Als hij niet kan, zoekt ze een vervanger. De lijst van 
deelnemers aan de riserdienst lijkt wat te krimpen door toename van lichamelijke klachten. 
Doris heeft alle riservrouwen gemaild met de vraag tijdig vervanging te zoeken bij 
afwezigheid.  

Make-up: geen mededelingen. 

PR: Anne-Marie zal aanwezig zijn bij de startavond 13 maart a.s. voor de deelnemende 
koren bij het Cultura-concert.  

Verslag van de stand van zaken wbt ons optreden in Cultura 13 mei (Audrey): 

Het programma zoals ik dat nu in de steigers heb staan, staat hieronder. Het is een vol 
programma, dus gezien het aantal wisselingen, heeft elke vereniging 1 blok van 20 minuten 
en 5 minuten voor de wisseling tussen de koren. Er staan 2 kolommen met tijden. We 
beginnen om 19.30 uur of we beginnen om 19.45 uur. Dat moeten we nog bespreken met de 
koren, net als de volgorde. Misschien dat de kids van Pure Voice in de pauze naar huis 
moeten en Pure Voice 2 ook liever voor de pauze wil. Dat hoop ik niet, want dat kost ons 
publiek, maar het is zoals het is. 
Ik denk dat wij aan het eind willen. 
  
Op 13 maart heb ik een start avond gepland, met de deelnemende koren. Als er nog iemand 
bij wil zijn van het bestuur kan dat uiteraard. 
Enka mannenkoor kon die avond niet, dus daar heb ik een aparte afspraak voor op 6 maart 
om 15.00 uur.  
Op 6 maart om 16.00 uur heb ik een afspraak staan met Cultura, om een en ander voor te 
bespreken en de diverse vragen door te nemen. Als er iemand met me mee wil: hartelijk 
welkom. 
  
Alle ander dingen, contactpersonen, telefoonnummers, vind je in de bijlage van mijn 
werkdocument. 
  
Programma voorstel 
19.30 uur 19.45 

uur 
opening   

19.35 uur 19.50 
uur 

Koor 1  Pure Voice 1 

19.55 uur 20.10 
uur 

Wissel   

20.00 uur 20.15 
uur 

Koor 2 Tarantella 

20.20 uur 20.35 
uur 

Wissel   

20.25 uur 20.40 
uur 

Koor 3 Enka mannenkoor 

20.45 uur 21.00 
uur 

Pauze   

21.00 uur 21.15 Koor 5 Ambrosia 
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uur 
21.45 uur 22.00 

uur 
wissel   

21.50 uur 22.05 
uur 

Koor 4 Pure voice 2 

22.10 uur 22.25 
uur 

Wissel   

22.15 uur 22.30 
uur 

Koor 5 Valley Voices 

22.40 uur 22.55 
uur 

Einde   

  
Over de kosten gaan we met de koren overleggen. Uitgangspunt is dat we er allemaal beter 
van worden en misschien dat de koren een eigen keuze willen maken: als je vrijkaarten wilt, 
prima, maar dan deel je niet mee in de winst. 
Als je kaarten verkoopt, kun je daar zelf geld aan verdienen, door het verschil tussen kosten 
en opbrengsten. 
Een en ander is nog afhankelijk van het aantal kaarten dat we kunnen verkopen (het 
maximaal aantal stoelen) Dat hoor ik dus 6 maart, dan kan ik er verder aan rekenen. 
  
  
Vragen voor de volgende vergadering op 4 april bij Audrey: 
-‐ waar blijven de foto's van ons OBK optreden? 
-‐ kunnen we met Gyöngyi een jaarcyclus afspreken om haar dirigentschap/koorzaken 

regelmatig te bespreken (om hiermee te voorkomen dat we er geen tijd voor blijken te 
hebben)? 

-‐ kunnen we alle taken binnen het koor eens goed bekijken en zoeken naar een betere 
verdeling ? 

-‐ hoe gaan we om met een vertrekkende voorzitter en geen zicht op een vervanger; de 
koorleden vragen eens een vergadering van het bestuur bij te komen wonen om kennis 
te maken met de gang van zaken. 

-‐ van Anne-Marie (PR) is er een vraag binnengekomen van de fotograaf bij ons 
Kerstoptreden bij OBK of wij in kleinere samenstelling willen optreden in het 
bejaardenhuis in Otterlo, en zo ja, voor welke prijs: deze vraag zullen we 4 april (dwz de 
volgende bestuursvergadering) bespreken. 

 
 


