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Bestuursvergadering d.d. maandag 21 september 2015 14.00 – 17.15u
Locatie: Klaas van Duin, Volkerak 25, Alkmaar
Aanwezig: Maud, Jannie, Trui, Klaas, Renske, Margo
Notulist: Margo Bisschop

1. Opening:
Renske opent de vergadering en heet daarbij Trui van harte welkom als nieuw bestuurslid.
Zij komt in de plaats van Jannie.
2. Mededelingen:
- Renske deelt mee dat Jacques de Vet nadenkt over een bestuursfunctie.
- Tevens meldt zij dat zij in verband met een nieuwe baan elke tweede woensdag van de maand
afwezig zal zijn.
- Sergé zal 7 oktober afwezig zijn in verband met zijn reis naar de Krim waar hij gevraagd is als jurylid.
Besloten wordt om Ed te vragen hem die avond te vervangen zodat wij heet repertoire kunnen
doornemen voor Muziekenhuis. Sergé kan de gemiste repetitie inhalen door een extra repetitie voor
het winterconcert.
Renske neemt hier over contact op met Ed en Sergé.
3. Ingekomen stukken:
- Mail Concertcommissie d.d. 11-08-2015:
1. t.a.v. de vraag om een brief te sturen aan de liturgische werkgroepen in de omgeving is het
antwoord van het betstuur: Ja.
Wat betreft de opmerking over het aantal diensten en de prijs: Prijs is bekend en wijzigt per 1
januari 2016. Is in eerdere B.V. afgesproken. Bovendien is toen ook afgesproken om geen
limiet te stellen aan het aantal kerkdiensten, omdat dat kan fluctueren van een aantal achter
elkaar tot maanden achtereen geen.
2. t.a.v. de vraag om ons kenbaar te maken bij organisaties van zondagmiddagconcert-reeksen
als bijv. Sloten, is het antwoord van het bestuur: Ja.
Ook hier geen limiet wat betreft het aantal keren met hetzelfde argument als in punt 1.
Prijs is bekend en blijft zo per 1 januari 2016.
3. t.a.v. Samenwerking met Kapella: Antwoord bestuur: Ja. Mogelijk ook met Opus en/of
Zaandam voor Pasen 2016 of 2017.
CC moet eerst overleggen met MC in welke vorm dit gegoten zou kunnen worden.
4. t.a.v. mogelijke samenwerking met Opus: Antwoord staat ook hierboven bij 3 genoemd.
5. t.a.v. heropvoeren van Liturgia Domestica: Bestuur is hier geen voorstander van omdat er bij
Sergé nog genoeg plannen leven. Mogelijke delen van L.D. kunnen worden opgenomen in het
gebruikelijke repertoire en sommige zijn daar ook al in opgenomen.
6. t.a.v. (kook-) workshop in de Eenhoorn besluit het bestuur dit voorlopig even te laten
rusten.
Renske neemt over deze mail contact op met de CC.
Werkagenda CC: Is duidelijk en er zijn wat het bestuur betreft geen vragen over.
- Mail Corien voorjaar 2015:
Jannie maakt het bestuur er op attent dat er nog geen antwoorden waren op deze mail van
Corien. Het is ons allen ontgaan.
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Het betrof:
- De wens om een reserveconcertmeester aan te stellen die overlegt met de CC, en die ook het
opvolgen van het kledingadvies in de gaten houdt.
Trui wil deze taak wel op zich nemen en informeert hierover Hanneke en CC.
- CD verkoop: Ans en Arda blijven de Cd-verkoop doen
- Maud informeert de mentoren over hun taak van het begeleiden van nieuwe leden bij hun
eerste concert.
Renske informeert de CC ook over deze mail.
- Mail Renske Taqa 3 september 2015: Wordt verschoven naar punt 5 van deze agenda
- Mail PR en CC over mogelijke deelname van Bjerjozka aan Project “Alkmaar Zingt”: bestuur besluit
om hier niet aan mee te doen: niet ons soort muziek en het zingen in de buitenlucht komt onze muziek
niet ten goede.
- Mail Ed 17 september 2015 “Verlevendigen concerten”. Hierin spreekt Ed uit dat hij graag aanvullend
en zinvol bezig wil zijn voor Bjerjozka en toch wel teleurgesteld is in de reactie van bestuur PR, CC etc.
Het bestuur kan dit goed begrijpen en komt tot de conclusie dat er een omslag in ons denken moet
komen: geen “ja-maar”-cultuur meer, maar een idee of handeling positief benaderen en meer
waardering naar elkaar uitspreken. Belangrijk is vertrouwen te hebben in elkaars capaciteiten en
goede wil! Ieder van ons is het daarmee van harte eens!
Wat betreft het materiaal waar Ed aan kon komen: dat heeft ons aan het denken gezet; mogelijk
kunnen we materiaal uitwisselen met de andere koren van Sergé. Te denken valt aan bijvoorbeeld
beamer, belichting, filmdoek, klokkenspel etc.
Renske neemt over dit alles contact op met Ed.
- Mail Secretaris NHBM: met uitnodiging voor het college dat Margarita zal geven in Zaandam in
januari 2016. Wij gaan daar graag op in en nemen wat mee voor bij de koffie. Margo meldt e.e.a. aan
de secretaris van NHBM.
4. Financiën:
Klaas meldt dat de vereniging er gezond voor staat. Hij dringt er wel op aan bij de CC en PR om goed te
letten op het budget voor het Winterconcert.
Voor de PR komt het bestuur tot de conclusie dat hiervoor structureel een budget opgenomen dient te
worden in de begroting van elk jaar.
In november zal een gesprek plaats vinden met het bestuur van de Blije Mare. Renske en Klaas zullen
Bjerjozka vertegenwoordigen.
5. (tm7) Voortgang / Evaluatie Margarita:
- Het bestuur is er voorstander van de samenwerking tussen Sergé en Margarita te intensiveren.
- Margarita zal worden ingezet als stemcoach voor nieuwe leden en voor leden die nog geen
individuele coaching gehad hebben. Maud herinnert leden nogmaals aan deze belangrijke
mogelijkheid en Renske benadrukt het belang van individuele coaching nogmaals vóór het koor.
- Het bestuur acht het wenselijk om 1 x per 14 dagen gelegenheid te scheppen voor individuele
stemtest alsook voor partij coaching voor partijen die dat volgens Sergé op dat moment nodig hebben.
- In de Algemene Leden Vergadering zal het beleid ten aanzien van nieuwe leden bekend worden
gemaakt. (Inwerken en testen van nieuwe leden)
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- t.a.v. Kinderkoorproject:
PR meldt dat dit nu niet ingepast kan worden in verband met het mannenproject en het
winterconcert. Zij meldt tijdgebrek en een lange takenlijst.
De PR wil het project opschuiven naar najaar 2016 om het project daarna af te sluiten met deelname
aan het Winterconcert.
Er ontstaat over deze ontwikkeling een hevige discussie in het bestuur waarbij men niet tot elkaar
komt. Met het gegeven dat één bestuurslid tegen uitstel is en vier leden vóór uitstel zijn, wordt het
voorstel van de PR door deze vier leden akkoord bevonden.
Renske neemt hierover contact op met Sergé en Margarita.
Renske en Jannie verzorgen de subsidieaanvraag bij Taqa voor dit project. De aanvraag moet vóór 15
december 2015 bij Taqa binnen zijn.
8. Mannenproject:
Jannie mailt naar een potentiële deelnemer die nog niet gereageerd heeft en neemt contact op met
Corien over leden die zeggen dat ze zich aangemeld hebben. Er is namelijk een verschil tussen het
aantal mannen die zeggen zich aangemeld te hebben en de betalingen.
De media zijn ingelicht maar er is nog weinig van zichtbaar.
Renske neemt contact op met Jannie en Trui over de lunch van die dag en mogelijke hapjes.
9. Einde seizoenafsluiting / viering 15-jarig bestaan:
Besloten wordt om dit maar op te schuiven tot mogelijk maart 2016. Het 15 jarig-bestaan is dan
inmiddels 16 jaar geworden zodat we deze toevoeging wel weg kunnen laten.
10. Bestuurswisseling Jannie / Trui:
Met hartelijke woorden en passende cadeautjes wordt Jannie door Renske namens het koor hartelijke
bedankt voor haar inzet als bestuurslid de afgelopen jaren. Zij zal zeker gemist worden en tegelijkertijd
is iedereen er van overtuigd dat er in Trui een goede plaatsvervanger is gevonden.
11. Vorige notulen:
Goedgekeurd. Aangezien de notulen na het maken ervan ter beoordeling worden aangeboden aan het
bestuur en zo nodig worden bijgesteld, wordt het onnodig geacht om dit agendapunt steeds op te
nemen.
12. Vaststellen volgende vergadering:
De volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op 26 oktober 2015 om 14.00u
13. WVTT / Rondvraag:
Geen vragen
14. Sluiting:
Om 17.15u (!) sluit Renske de vergadering.

TAKENLIJST:
Renske:

- neemt contact op met Ed en Sergé omtrent vervanging op 7 oktober
- neemt contact op met CC over de door hen ingezonden mails Voorjaar 2015 en
11-08-2015, beiden genoemd in punt 3 van deze notulen.
- neemt contact op met Ed over mogelijke uitwisseling van (concert-)materiaal
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- heeft met Klaas in november een gesprek met het bestuur van de Blije Mare
- neemt contact op met Jannie en Trui over lunch etc. op 3 oktober (mannenproject)
- neemt contact op met Sergé en Margarita over het besluit Kinderkoorproject
- verzorgt samen met Jannie de subsidieaanvraag bij Taqa voor het Kinderkoorproject.
Trui:

- neemt contact op met Hanneke en CC omtrent haar aanstelling als reserveconcertmeester.

Maud:

- informeert de mentoren over begeleiding van nieuwe leden bij hun eerste concert.

Margo:

-laat de secretaris van NHBM weten dat wij hun uitnodiging voor het college van
Margarita graag aannemen.

Klaas:

- heeft met Renske in november een gesprek met het bestuur van de Blije Mare.

Alkmaar, 1 oktober 2015
Margo Bisschop

