Notulen Russisch Koor Bjerjozka
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Bestuursvergadering d.d. maandag 2 maart 2015
Locatie: Klaas van Duin, Volkerak 25, Alkmaar
Aanwezig: André, Jannie, Klaas, Renske, Margo
Notulist: Margo Bisschop
1. OPENING:
19.30u opent Renske de vergadering die voor de gelegenheid bijgewoond wordt door Corien namens
de Concertcommissie( hierna te noemen CC) in verband met de ingezonden agenda van Sergé.
2. MEDEDELINGEN:
Renske stelt voor om punt 3 en 6 van de vergadering eerst te behandelen. Deze punten hebben grote
raakvlakken met elkaar en het is het deel van de vergadering waarbij de aanwezigheid van de CC ook
gewenst was.
Het voorstel werd aangenomen.
3. INGEKOMEN STUKKEN w.o. AGENDA VAN SERGÉ als door hem ingestuurd d.d.22-02-2015:
Sergé heeft zelf een contract ter ondertekening ingestuurd. Besloten wordt om het contract goed te
bekijken, te vergelijken met het contract dat in het bezit is van Bjerjozka en het meest duidelijke te
hanteren. Renske neemt dit op zich.
6. VERWERKING RESULTAAT VAN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 18-02-2015:
Corien vermeldt dat de lijst van medewerkende koorleden aan het Hospice rond is en ze zal hem een
dezer dagen de leden toesturen.
Agenda Sergé om enkele actuele punten te formuleren en ter sprake/discussie brengen:
Strategische doelstellingen:
1. gedebatteerd wordt over de term “betere concertlocaties”.
Na verschillende meningen geventileerd te hebben kwamen we tot de conclusie dat Sergé zelf het
beste kan uitleggen wat hij hiermee bedoeld. De vraag is vooral of hij tevreden is met een locatie als
de Laurentiuskerk.
Verder zijn we het er over eens dat het “maken van muziek op hoog niveau” gezien moet worden als
het streven naar.
Zowel dit laatste als de Concertlocaties moeten praktisch haalbaar zijn (vooral ook financieel).
2. Eens
3. CC en PR-commissie gaan zich intensief bezig houden met het winnen van tenoren/bassen. Ook
onderzoekt de CC de mogelijkheid over het samenwerken voor een concert met een
muziekensemble (genoemd wordt bijv. Con Brio). De CC zal Sergé polsen over zijn mening hierover.
4. Komt overeen met 2
Realisatie:
1. Het voorstel Zanglessen met Margarita is door de leden goedgekeurd en wordt in overleg met
Sergé uitgewerkt tot een concreet plan. Individuele lessen lijken gezien de financiële situatie het
minst haalbaar.
Voorzet: partijrepetitie woensdags 18.30u – 19.30u, per partij 3 woensdagen achtereen met na
afsluiting van 3 partijrepetities de mogelijkheid voor individuele leden om zich te wenden tot
Margarita met evt. vragen. Mannen evt. bij elkaar te plaatsen in verband met het kleine aantal
mannen. E.e.a. in overleg met Sergé en Margarita.
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2. Huiswerk en uit het hoofd zingen: mag geen beoordeling in houden
3. Repeteren in (dubbelkwartetten) kan het best door Sergé zelf uitgelegd worden
4. Projecten Zie 3 bij Strategische doelstellingen: de CC en PR houden zich hiermee bezig
5. Zie 3 Strat. Doelstellingen
6. Het onderwerp beloning wordt door een aantal van ons nog niet gezien als een mogelijkheid om
mannen te “winnen” . E.e.a. vereist creatief denkwerk en openstaan voor allerlei ideeën. Sergé’s idee
hierover afwachten.
7. Wit-Ruslandreis: kan als “worst” dienen om mannen binnen Bjerjozka te krijgen maar moet dan
ook wel uitgevoerd worden. Wordt tijdens het gesprek met Sergé besproken.
Margo informeert bij het Byzantijns koor in Zaandam hoe zij de organisatie hebben aangepakt.
8. Selectie op kwaliteit ligt gevoelig en kan het best in het gesprek met Sergé besproken worden.
Anders blijft het gissen wat hij hiermee bedoelt.
Genoemd wordt ook dat, in het geval van het Hospice, het de eerste keer in 15 jaar is dat er van
selectie sprake zou moeten zijn.
9. Streven naar verjonging ligt in het verlengde van het winnen van tenoren/bassen en wordt door de
CC en PR meegenomen.
10. Mogelijk nieuwe leden uit voormalige USSR: een taak voor PR evt. in samenwerking (i.v.m. de
taal) met Sergé.
Na het bespreken van deze punten uit de agenda van Sergé komen we overeen dat het vooral
belangrijk is te weten waar Sergé zelf mee komt. Anders gaan wij zaken invullen die hij misschien
anders bedoelt.
We komen tot de conclusie dat het welzijn voor Bjerjozka, zowel door Sergé als door het bestuur en
de leden gedeeld wordt.
Het gesprek met Sergé zal plaats hebben op 9 maart om 15.15u ten huize van Corien en aanwezig bij
dit gesprek zullen zijn: Renske, Klaas, Margo, Corien in de hoedanigheid van CC en Jannie in de
hoedanigheid van bestuur/PR.
Corien verlaat de vergadering en we gaan over tot de volgende punten van de agenda.
4. TAKENLIJST VERGADERING 26-01-2015:
Renske: voorgestelde taken zijn uitgevoerd
Jannie: Koorafspraken moet nog worden gewijzigd (zie eind van deze notulen)
Klaas: CD-vergoeding moet nog worden overgemaakt. (zie eind van deze notulen)
5. FINANCIËN:
Geen bijzonderheden.
Kascommissie voor 2015 moet nog worden samengesteld.
6. VERWERKING RESULTAAT ALGEMENE LEDENVERGADERING 18-02-2015:
Is behandeld tegelijk met punt 3.
Renske zorgt voor het aanbrengen van wijzigingen in het Beleidsplan, naar aanleiding van de ALV
en Jannie verwerkt de wijzigingen in de Koorafspraken/-regels.
7. PROGRAMMA/PLANNING 2015:
Prioriteit hebben het inplannen van Margarita en het vraagstuk tenoren/bassen/jonge mensen
Beide punten zijn eerder in deze notulen ter sprake gekomen.
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Renske heeft overleg gehad met Ed en Gerda over evt. onduidelijkheden.
Van Ed nog geen reactie, wat Gerda betreft zijn er geen onduidelijkheden.
Margo heeft overleg gehad met Ed over het corrigeren van dyslectische fouten in de tekst op de site
en Ed heeft te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen correctie hiervan door Margo.
De door Trui voorgestelde en inmiddels ingevoerde aanvulling in het concertprotocol op de site riep
nog wat vraagtekens op wat betreft de laatste 2 “blokjes” en dit is, ten tijde van dit schrijven, nog in
behandeling.
9. NOTULEN VORIGE VERGADERING:
Goedgekeurd.
10. W.V.T.T. /RONDVRAAG:
Jannie vraagt André naar de bedoeling van de in zijn schrijven genoemde opmerking “tweedeling in
het koor w.b. Klein Bjerjozka”.
Het blijkt niet zo zwaar te liggen als het klinkt. Het voorstel om de gang van zaken rond Klein
Bjerjozka te vermelden op de site wordt als een goede optie beschouwd. Hierover zal contact
worden opgenomen met Ed door Margo.
Renske
Margo heeft een overzicht gemaakt “Bestuur en Commissies” waarin deelnemers met naam en
functie vermeld staan.
E.e.a. bleek al vermeld te staan in “Koorafspraken”, zij het op andere wijze en Margo stuurt de
digitale versie naar Jannie.
Takenlijst:
Renske: - verwerkt wijzigingen in het Beleidsplan zoals tot uiting gekomen in de A.L.V.
- neemt het door Sergé ingezonden contract door, vergelijkt dit met het contract van
Bjerjozka waarbij het belangrijk is dat het contract dat gehanteerd gaat worden een
duurzaam contract is dat, op een enkele wijziging na, elk jaar gebruikt kan worden.
- Informeert Sergé over datum gesprek Sergé/bestuur (note red.: is inmiddels gebeurd)
Jannie: - verwerkt wijzigingen in de Koorregels/Koorafspraken zoals tot uiting gekomen in de A.L.V.
- verwerkt eventueel het overzicht “Bestuur en Commissies” hierin.
Klaas: - maakt de CD-vergoeding (125 st.) over naar Sergé.
- gaat te rade bij koorleden voor een nieuw kascommissie 2015.
André: - werkt het Svetje bij
Margo: - stuurt het format “Concertgegevens” naar Corien/Christien
- stuurt Jannie het overzicht “Bestuur en Commissies”
- informeert bij Byzantijns koor Zaandam naar de organisatie van hun Ruslandreis.
- neemt contact op met Ed over het op de site vermelden van actualiteiten bij Klein
Bjerjozka
11. VASTSTELLEN DATUM VOLGENDE VERGADERING:
De volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op 11 mei 2015 19.30u ten huize van Klaas.
12. SLUITING:
Om 21.45u sluit Renske de vergadering, na de gastheer weer bedankt te hebben voor zijn
gastvrijheid.

Margo Bisschop

