Notulen Russisch Koor Bjerjozka
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Bestuursvergadering d.d. vrijdag 10 juli 2015 12.30-14.30u
Locatie: Klaas van Duin, Volkerak 25, Alkmaar
Aanwezig: Maud, Jannie, Klaas, Renske, Margo
Notulist: Margo Bisschop

1. Opening:
Renske opent om 12.30u de vergadering
2. Mededelingen:
- Renske meldt dat voor de Russische les 5 aanmeldingen zijn ontvangen
- Margo doet melding van de plannen die Sergé en Margarita hebben t.a.v. een kinder-/jeugdkoor
dat dan onder Bjerjozka zal ressorteren.
Plannen in het kort:
- Doelgroep: Russische en Nederlandse kinderen in de leeftijd 7 – 12 jaar
- O.l.v. Margarita
- Tijdstip: woensdagmiddag 15.00 – 17.00u
- 1e stap: In projectvorm van ± okt/nov t.m. mei/juni, gevolgd door afsluiting met een concert, zowel
door de kinderen als gezamenlijk met Bjerjozka.
- 2e stap: Uitbreiden van de groep en mogelijk uitbreiding met zanglessen, bajanlessen, pianolessen.
- Voordeel: - Uniek in Noord-Holland
- Voorbereiding op de toekomst van Bjerjozka
- PR > -Basisscholen, B.S.O., Artiance, Muziekscholen, koorleden in onderwijs en anderszins. Te
denken valt aan een straal van ± 30 km rond Alkmaar.
Het bestuur reageert enthousiast, al zullen er ook wat uitdagingen zijn en overwegingen gemaakt
moeten worden, o.a. van financiële aard.
Daartoe nodigt Margo Sergé en Margarita uit voor een vergadering met het bestuur, waarbij de PR
ook aanwezig zal zijn. Voorlopig vastgestelde datum 14 augustus om 14.00 uur bij Renske in Egmond
a.Zee.
Jannie maakt melding van een mooie aanbieding in de media wat de PR betreft, waar het ontvouwen
van deze plannen goed passen in een artikel over Bjerjozka.
Ook oppert Jannie de mogelijkheid van het raadplegen van bijv. TAQA-Cultuurfonds.
3. Ingekomen stukken / Financiën:
- Er blijkt door de Blije Mare een nota aan Bjerjozka verzonden over het vergoeden van de kosten van
het gebruik van de piano op 17 juni j.l.
Dit valt echter onder de afspraken die destijds met Wig gemaakt zijn waarbij noch voor de ruimte,
noch voor de piano een vergoeding werd gevraagd.
Mogelijk berust e.e.a. op een misverstand en hierover wordt door Klaas contact opgenomen
met de Blije Mare.
Renske zal voortaan, door het vertrek uit het bestuur van Peter, contactpersoon zijn met de Blije
Mare.
- Klaas brengt in herinnering dat de kerk in Heerhugowaard nog steeds niet betaald heeft, ook niet na
2 herinneringen. Hij gaat er nogmaals achteraan.
- Er is nog een lid met een betalingsachterstand. Een deel is wel overgemaakt, maar niet genoeg.
Mogelijk ook hier misverstand. Klaas gaat ook hier achteraan en meldt dan ook de leden die per

halfjaar betalen dat ze weer aan de beurt zijn.
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- Klaas vermeldt dat de reiskosten voor Maud 1 keer in de 3 maanden vergoed worden.
- Klaas maakt melding van een gezond financieel saldo.
4. Betalingen (cash-) aan Sergé en Margarita:
Er is geen bezwaar mits gepaard gaand met een door hen ondertekende nota, opgemaakt met BTW
vermelding.
Renske, als contactpersoon, meldt dit aan Sergé en Margarita.
5. Voortgang Margarita:
Renske heeft nog geen antwoord van Margarita over een geplande evaluatiedatum.
De evaluatie zal plaats vinden met Sergé – Maud – Jannie – Renske.
Renske formuleert en mailt de doelstellingen van de inzet van Margarita t.b.v. de evaluatie.
Klaas laat weten hoe e.e.a. budgettair zit.
Na de vakantie volgt er sowieso nog 1 partijrepetitie per partij.
Koorleden die nog geen individuele stemtest hebben gehad en hier achteraf alsnog gebruik van
willen maken, worden, bij gebleken belangstelling, door Maud ingeroosterd.
Maud vraagt ook in de mail naar de beleving van de koorleden die de stemtest al gehad hebben.
Margo stuurt haar nog een overzicht van de leden die al geweest zijn.
6. Verslag 18 juni Klein Bjerjozka:
Klein Bjerjozka stelt voor aan het bestuur om seizoen 2015/2016 door te gaan met Margarita. Dit
heeft de volle instemming van Ed en de financiële situatie van KB laat dit toe. Op het moment dat dat
niet meer het geval is hebben de leden van KB te kennen gegeven zelf een bijdrage te leveren.
Bestuur gaat akkoord met het genoemde voorstel.
7. Evaluatie feest Sergé:
Iedereen was enthousiast over het prachtige feest.
Corien, Renske en Opus2 hebben een evaluatie en bekijken onder meer de mogelijkheden voor een
evt. samenwerking in de toekomst.
Renske meldt dat het positief resultaat dat over is van 31 mei j.l. overgemaakt wordt naar Opus2;
zij hebben eerder al kosten voor eigen rekening genomen.
8. Einde seizoenafsluiting / viering 15-jarig bestaan:
Seizoenafsluiting met glaasje en bitterballen is bij iedereen erg in de smaak gevallen. Bijna alle
koorleden, incl. Sergé en Margarita, zijn gebleven.
Het 15-jarig bestaan zal nader worden uitgewerkt door Klaas en Mirjam en zal in het najaar plaats
vinden. Klaas maakt hier werk van.
9. Mannenkoor 3 oktober:
Jannie meldt dat alles klaar is!
Flyers zijn gedrukt en zijn/worden verspreid, media worden op de hoogte gesteld (vóór 25 augustus).
Besloten wordt gebruik te maken van een goede aanbieding van Alkmaar Prachtstad waarbij behalve
een advertentie, ook een artikel kan worden geplaatst.
Flyer- en posterverspreiding wordt herhaald in september.
Sitevermelding is ook gebeurd.
Er zijn inmiddels 4 aanmeldingen binnen.
Trui benadert de media begin september nogmaals.
10. Bestuurswisseling september:
Voor het voorzitterschap zijn nog steeds geen aanmeldingen, zodat Renske aanblijft tot zich iemand
meldt.
Trui neemt het lidmaatschap van Jannie eind september over.

11. Vorige notulen:
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Notulen zijn goedgekeurd.
W.b. de takenlijst worden een aantal taken doorgeschoven naar de nieuwe takenlijst hieronder.
Takenlijst:
- Renske: - zorgt voor de (planning) van de evaluatie over de afgelopen periode met Margarita en
formuleert en mailt hiervan de doelstellingen naar betrokkenen.
- Meldt de gang van zaken rond de cash-betalingen aan Sergé en Margarita
- Jannie: vraagt Ed om aan het begin van het nieuwe seizoen de gebruikersnaam en wachtwoord van
de ledensite te wijzigen.
- Klaas: - benadert koorleden met betalingsachterstand en helpt de halfjaarlijkse betalers herinneren
aan het nieuwe halfjaar.
- neemt contact op met Blije Mare omtrent betalingsmisverstand als genoemd in deze notulen.
- informeert naar een 2e kascommissielid.
- stuurt weer een herinnering aan de Kerk in Heerhugowaard.
- Gaat met Mirjam een 15-jarig bestaan viering plannen.
- Maud: - inventariseert hoe koorleden de indiv.stemtest met Margarita hebben ervaren en meldt
dat aan Renske ten behoeve van de evaluatie.
- zorgt voor inroostering van koorleden die alsnog een individuele stemtest willen en dat nog
niet hebben gehad.
- Margo: - stuurt Maud een overzicht van koorleden die al indiv.stemtest gehad hebben
- mailt Margarita en Sergé de reactie van het bestuur op hun plan en nodigt hen uit voor de
vergadering daarover op 14 augustus om 14.00 uur in Egmond aan Zee bij Renske.
- verdiept zich verder in de (Wit-) Ruslandreis door middel van de haar door Sergé aangeleverde sites.
- meldt Ed over aan te brengen verbeteringen op de Algemene Bjerjozkasite.
12. Vaststellen volgende vergadering:
De volgende vergadering zal de vergadering zijn met Sergé, Margarita en PR op vrijdag 14 augus tus
2015 om 14.00 uur bij Renske in Egmond aan Zee.
De volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op maandag 21 september 2015 14.00u bij
Klaas.
13. WVTT /Rondvraag:
Maud: - vindt in de vorige notulen enige onduidelijkheid over het meedoen van leden aan concerten.
Vooral langdurig afwezige leden wekken irritatie door wel plotseling voor een concert te verschijnen.
Na discussie volgt de slotsom dat Sergé beslist of iemand al dan niet capabel is om mee t doen met
een concert. Hier wordt in november bij het eindgesprek met hem nogmaals de nadruk op gelegd.
Wat leden zéker moeten onthouden is dat de regel geldt: eenmaal aangemeld = meedoen!
- Op de Algemene Bjerjozkasite staan wat vermeldingen die vernieuwd moeten worden en Margo zal
hiervan melding maken bij Ed.
14. Sluiting:
Om 14.30 uur sluit Renske de vergadering.

