Notulen Russisch Koor Bjerjozka
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Bestuursvergadering d.d. maandag 26 januari 2015
Locatie: Klaas van Duin, Volkerak 25, Alkmaar
Aanwezig: Renske, Klaas, André, Margo.
Afgemeld: Jannie
Notulist: Margo Bisschop
1.OPENING:
Renske opent de vergadering om 19.30 uur.
Gerie is namens de PR-commissie bij het 1e deel van de vergadering ter vervanging van Jannie.
Voor deze gelegenheid wordt daarom de agenda aangepast en beginnen we met punt 4, het deel van
de PR-commissie.
De PR-commissie heeft een Publiciteitsplan Bjerjozka opgesteld waarbij diverse punten benoemd zijn
die de leden van de PR-commissie in een kort verslag aan de A.L.V. zullen voorleggen ter
uitleg/bespreking. (Vallende onder punt 5 van de Conceptagenda A.L.V.)
Jannie zal daarbij de koorleden aangeven wat de bedoeling is van de PR commissie en de wens uiten
om deze commissie voort te laten bestaan
Enige wijzigingen/aanvullingen zijn in overleg met Gerie door het bestuur aangebracht:
*W.b. Doel: Opvang nieuwe leden door Mentor. Iedere partij een eigen mentor die zorgt voor
opvang, uitreiking van een mapje met lopende muziek, koorafspraken en inschrijfformulier en
verdere begeleiding. Ook aanspreekpunt voor de rest van de partij. Taak en functie kan verder
worden gespecificeerd na de A.L.V.
Genoemd wordt nog dat leden zonder mail zelf verantwoordelijk zijn voor het vergaren van
informatie.
*W.b. Evaluaties: horen bij de Concert Commissie te worden neergelegd.
*W.b. Financieel: nogmaals is benadrukt dat daar er al eerder een budget voor uitgetrokken was ten
bedrage van 500,- euro, maar dat daar nog geen gebruik van is gemaakt door de PR commissie. Ook
de aanmaak van visitekaartjes is al eerder toegezegd en valt hieronder.
2. MEDEDELINGEN:
In dank aanvaard de reeds betaalde, maar als gift afgestane, contributie van een projectlid, die bij
nader inzien afzag van deelname aan het koor, en de wens van een ander projectlid om af te zien van
de aanbieding en het meerdere bedrag als gift ter beschikking stelde.
3. INGEKOMEN STUKKEN:
Via Renske is binnengekomen en besproken:
“Verslag bestuur Bjerjozka”
Enkele wijzigingen zijn aangebracht:
Bij Leden: Naam en functie van Renske toegevoegd
Bij Resultaten: onderste balletje: tekst “waarvan 4 leden lid zijn geworden” wordt aangepast in:
“waarvan 3 leden lid zijn geworden”.
Bij Voorgenomen besluiten: is bij punt 4 de mededeling gekomen dat Gré niet langer ter beschikking
is als persoon waar afgemeld wordt. Tijdens de A.L.V. zal een oproep gedaan worden ter vervanging
van Gré.
Bij punt 5 van Voorgenomen besluiten: het woord “format” wordt gewijzigd in “Concertgegevens”.
Bij Stellingen: komen de in het verslag genoemde stellingen a-b-c te vervallen en worden vervangen
door: - Stelling 1: Communicatie en info naar de leden zal plaats vinden via de ledensite, tenzij de
leden tijdens de A.L.V. aangeven dit anders te willen: Site – mail – Svetje.
-Stelling 2: betr. ambassadeurschap van de leden wordt ingebracht door de PR commissie, te
lezen als aanvulling in het “Verslag Bestuur Bjerjozka 2014”.
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Bij Aantal en type optredens: dit onderdeel komt al geheel te vervallen.
“Concept agenda ledenvergadering Bjerjozka”
Agenda volgorde wordt gewijzigd in:
1. Verslag
2. Verslag Bestuur 2014
3. Toelichting op lopende zaak (Corien)
4. Financieel verslag penningmeester
5. Verslagen van –Beleidscommissie
-Concertcommissie
-PR-commissie
-Kledingcommissie (2 vacatures)
-Muziekcommissie
-Klein Bjerjozka
6. 2 Stellingen uit Verslag Bestuur 2014 en PR commissie
7. Voorgenomen besluiten / wijzigingen in koorregels
8. Rondvraag
4. VOORTGANG COMMISSIES:
Alle commissies zullen tijdens de A.L.V. hun toelichting/evaluatie geven.
Hierna wordt de Beleidscommissie opgeheven, zoals afgesproken.
5. TAKENLIJST VERG. 01-12-2014
Renske: alle taken zijn uitgevoerd. Het resultaat van het jaarlijks gesprek met Sergé zal worden
vastgelegd in een contract, waarbij ook vermeld wordt dat de vergadering een vergoeding reiskosten
overeengekomen is van 10, euro incl. BTW.
Margo: Informeren van koorleden over de A.L.V. blijkt misverstand en middels het Svetje door André
te worden uitgevoerd.
W.b. Verslag van Klein Bjerjozka: is uitgesteld tot 29 januari 2015. Het verslag zal zij na deze datum ter
beoordeling aan het bestuur voorleggen.
Alle andere genoemde taken zijn door de betreffende personen uitgevoerd.
6. FINANCIËN:
Het complete totaaloverzicht ontbreekt nog, maar duidelijk is dat we mogen rekenen op een kleine
reserve.
7. CD-VERKOOP:
Cd-verkoop: Er zijn nog 126 Cd’s in voorraad van Bjerjozka en nog 126 van Liturgia Domestica.
Besloten wordt om nu 125 van de verkochte Bjerjozka-Cd’s af te rekenen met Sergé.
8. VOORBEREIDING A.L.V.:
Zie onder punt 3 en 4 van deze notulen.
Verdere nodige voorbereidingen zullen zoveel mogelijk per mail worden afgehandeld, door tijdnood
tijdens deze vergadering.
9. PROGRAMMA/PLANNING 2015:
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering
10. SITE:
Onduidelijk is wie wat doet. Renske neemt hierover contact op met Ed.
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11. KLEIN BJERJOZKA: komt 29 januari bijeen en maakt jaarverslag.
12. NOTULEN VORIGE VERGADERING:
wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
13. W.V.T.T. / RONDVRAAG:
Geen vragen.
Takenlijst:
Renske:
- Verwerkt de wijzigingen in “Verslag Bestuur 2014” en “Concept agenda Algemene Leden Vergadering
Bjerjozka” en doet deze, tezamen met de uitnodiging voor de A.L.V. en de gewijzigde
Koorregels/Koorafspraken, toekomen aan de leden. (note notulist: of zendt deze aan de secretaris die
dit alles doorstuurt naar de leden)
- Neemt contact op met Ed en informeert naar evt. onduidelijkheden wat betreft assistentie bij de site.
-Informeert Sergé over het besluit reiskosten en verzorgt het opstellen en ondertekenen van het
jaarlijks contract.
Jannie:
-Brengt wijzigingen aan in document Koorregels/koorafspraken en vermeldt vacatures, en zendt dit
naar Renske (zie takenlijst Renske en note van de notulist)
Klaas:
-Verzorgt en mailt het financieel jaarverslag naar de overige bestuursleden en doet mondeling verslag
tijdens ALV.
-Maakt de CD-vergoeding voor 125 verkochte Bjerjozka Cd’s over aan Sergé.
14. SLUITING:
Om 22.00u sluit Renske de vergadering en worden punten 9 en 12 doorgeschoven naar de volgende
vergadering die wordt vastgesteld op 2 maart 2015.

