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Notulen bestuursvergadering 5 april 2019  
Aanwezig: Audrey, Gea, Ineke vRP, Coby en Ineke D. 
Afwezig (met berichtgeving): Paula, Karin en Ineke K. 
 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda en notulen dd. 19-01-19 : 
Gea doet navraag naar het exitgesprek met Yvonne Veenendaal: ze had zich enorm 
verheugd op het optreden in de Grote Kerk en vond dat erg fijn om mee te maken. 
Wel heeft ze het als vervelend ervaren uit het koor te moeten stappen bij de voor 
haar onbekende songs. We leren hieruit dat we als koor zorgvuldig moeten omgaan 
met het eerste optreden van nieuwe leden. Ineke vRP wijst nogmaals op de afspraak 
nieuwe leden bij een eerste optreden extra aandacht te geven door hen een roos aan 
te bieden. 

 
2. Uit het bestuur: 

Algemeen: in verband met de persoonlijke levensomstandigheden van Gyöngyi is in 
overleg besloten haar een rustperiode te geven om haar energie terug te krijgen, 
zonder dat wij als koor energie verliezen. Audrey heeft contact gelegd met Els Peters, 
dirigent van Miracle Sound uit Doetinchem en gevraagd of zij eventueel een periode 
zou willen invallen als dirigente. Haar eerste reactie was positief.  
Ons voorstel is nu:  Els als invaldirigent te vragen van 20 mei tm1 juli. In deze periode 
willen we ons voorbereiden op het optreden in Den Bosch waarbij Els twee nieuwe 
songs meeneemt die ze ons kan aanleren naast door de MC gekozen songs van ons 
bestaande repertoire. Gyöngyi wordt gevraagd de repetities naar eigen keuze wbt 
frequentie, bij te wonen als toehoorder. Ze kan de repetities gebruiken als coaching 
en zo de binding met het koor behouden. Ook zal ze gevraagd worden de bassen te 
ondersteunen in extra sectionals.  
Afspraak: Audrey belt Els Peters om dit voorstel te doen en de financiële kant te 
bespreken. Tevens zal Audrey Gyöngyi bellen om dit voorstel te doen en daarbij te 
benadrukken dat wij het belangrijk vinden de wederzijdse betrokkenheid te behouden 
en zorgvuldig met haar gezondheid te willen omgaan. Bij positieve reacties van beide 
vrouwen zal het voorstel met het koor worden gedeeld. 
 
Secretariaat: bij het aanvragen van verlenging van de inhoudingsplichtigenverklaring 
bij de belastingdienst werd aangegeven dat onze naamstelling niet klopt: we staan 
geregistreerd als Valley Voices Chapter maar noemen onszelf nu Valley Voices Vocal 
Group. Besloten wordt een eventuele naamswijziging (navragen bij de notaris!) na de 
ALV en bijkomende bestuurswijzigingen verder uit te werken (Kamer van Koophandel 
en belastingdienst). 
EFZO: we hebben onszelf afgemeld voor de ALV en de Uitmarkt Ede. De uitnodiging 
voor de Zangcarrousel in Akoesticum op 15 juni zal worden doorgemaild naar de 
koorleden (actie Ineke D), Audrey zal het bij de mededelingen onder de aandacht 
brengen en Gea zal een intekenlijst neerleggen. Deelnemers zullen zelf voor 
aanmelding en betaling moeten zorgen.  
Het Cultuurfonds Ede dat “75 jaar Vrijheid Ede” organiseert vraagt om een begroting 
van “onze activiteit” voor dit evenement. Audrey zal haar contact met Jalafusi Big 
Band Ede benutten om een gezamenlijk optreden te bespreken. Allen zullen 
nadenken over een geschikte locatie. Zo kunnen we mogelijk een voorlopige 
begroting opstellen en indienen. 
Het ledenaantal (33 leden per 1-4-2019) is aan Holland Harmony doorgegeven. 
De aangepaste ledenlijst staat weer op de ledenpagina (met dank aan Ineke W). 
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Op 18 mei komt de Raad van Afgevaardigden samen. Ineke vRP zal hier heen gaan, 
Audrey vraagt het koor na wie met haar mee wil. 
Penningmeester: via de app is bekend dat de kwartaalbetaling naar Holland Harmony 
en de contributiebetaling van Johanna dit weekend geregeld wordt. Over de 
waarderingssubsidie die voor 30-4 aangevraagd moet worden is niets bekend. 
Met het oog op de gestarte opleiding van Karin zal Ineke K worden gevraagd te 
starten met overname van penningmeestertaken. 

 
3. Uit de commissies: 

Kledingcommissie: 8 april zal de cie de kledingkeuze voor het concert showen (witte 
broek, witte schoenen, rood of witte blouse/shirt, eventueel rood of witte sjaal). Twee 
weken later zal het koor “gecontroleerd worden”. 
Muziekcommissie: er zal onderzoek worden gedaan naar een vervanging van 
NoteWorthy. Het arrangement van “the sound of silence”, de door Anne-Marie 
geschonken nieuwe song is gevonden! 
CAC: Anne-Marie had een vraag gekregen of we met een ensemble een 
kerstoptreden in Otterlo kunnen verzorgen. De CAC zal contact opnemen. Tineke zal 
voortaan de lang-afwezigen melden bij de CAC, zodat er kaartjes ed. kunnen worden 
gestuurd. We hebben ons afgemeld voor een optreden bij het Dickens festival in 
Bennekom, en ons aangemeld voor het “Koren op weg naar Kerst”. De CAC zal 
contact leggen met Annelies ter Horst om onze eventuele deelname aan een 
korendag op Bellestein (12-10-19) te bespreken. 
PR: de website wordt nu nog door Ineke W verzorgd. Ineke D zal Verena vragen 
deze activiteit van Ineke W over te nemen. 
Make-up: geen inbreng. 
Risers: geen inbreng. 
PT: na de coaching van Stuart is besloten de choreo bij ”let yourself go” on-hold te 
zetten omdat we onze aandacht nodig hebben voor de zang! Wel zullen we bezig 
blijven met de “beweging van binnenuit”. Na 13 mei gaan we verder werken aan de 
choreo. 

 
4. Concert Cultura 13 mei a.s. 

Het gewenste bedrag van €500,- is binnen via de Ede-Doet cheques! Anne-Marie 
heeft een flyer gemaakt om te delen via FB en de andere deelnemers. Audrey heeft 
de entreebewijzen gemaakt. De kaartcontrole zal worden gedaan door Ineke vRP en 
Klaske (zal worden gevraagd door Audrey). De zaalindeling zal worden begeleid door 
Verena en ??? (actie Audrey). Doris zorgt voor het vervoer van de risers, belangrijk is 
dat we gezamenlijk voor het afbreken/naar de aanhanger brengen zorgen! Op 17-4 
zullen Audrey, Gea en Doris de opstelling ed. bekijken in Cultura. Gea zorgt voor de 
infobrief (o.a. 17.55 uur soundcheck, 18.45-19.15 uur inzingen in de kleedruimte). De 
kaartverkoop aan de koorleden zal door Audrey worden geregeld. Eventueel kunnen 
we op zaterdagmiddag 11 mei een extra repetitie houden. Gyöngyi en de MC zullen 
hierover besluiten. 

 
5. Wvttk: 

Hoe gaan we om met “minder klinkende stemmen”: hierover gaan we ons na de 
zomer beraden. 
Oefen CD’s: Ineke D zal Doris navragen of zij haar bassen-service kan verbreden. 

 
6. Sluiting: 

Twee minuten voor de afgesproken eindtijd zijn we klaar met ons overleg; hulde! 
 

7. Datum en plaats volgende vergadering: 14 mei bij Ineke D. in Veenendaal 


