Notulen Russisch Koor Bjerjozka
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Bestuursvergadering d.d. maandag 26 oktober 2015 14.00 – 16.15u
Locatie: Klaas van Duin, Volkerak 25, Alkmaar
Aanwezig: Renske, Klaas, Maud, Trui, Margo
Notulist: Margo Bisschop

1. Opening:
Renske opent de vergadering en vermeldt dat Jacques de Vet, die te kennen heeft gegeven eventueel
belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie en die vandaag zou meelopen met het bestuur,
zich afgemeld heeft in verband met ziekte.
2. Mededelingen:
Renske meldt dat de C.C. na het Winterconcert stopt met haar activiteiten. Later in de vergadering
wordt daar op terug gekomen.
3. Ingekomen stukken:
- Tom Wagemaker (bas) heeft zich tot zijn teleurstelling af moeten melden als tijdelijk koorlid, omdat
zijn deelname aan het koor niet gecombineerd kan worden met zijn huidige activiteiten.
- Muziekcommissie heeft zijn zorg uitgesproken over het Winterconcert. Zie punt 4 van deze notulen.
4. Financiën:
Door een misverstand zijn niet alle cijfers direct beschikbaar.
Wel wordt duidelijk dat we in een gezonde situatie verkeren waardoor de inzet van Margarita op
gebied van Individuele stemtesten en Solisten coaching verantwoord wordt geacht. Voor de
uitwerking hiervan zie punt 5 van deze notulen.
5. Voortgang stemtest / coaching:
In het bestuur wordt besloten:
 Aandacht voor bassenbegeleiding en Solisten coaching dient vóór het Winterconcert plaats
te vinden evenals de reeds eerder toegezegde stemtesten voor 3 alten.
Maud zorgt voor de nieuwe planning en mailt deze naar de betreffende koorleden
 Met Margarita zijn vanaf 11 november 6 avonden vastgelegd waarvan er 4 zijn ingevuld
Solisten krijgen ieder apart 1 keer coaching tijdens een kooravond en met zijn drieën 2x 1 uur
buiten koortijd. Zij dienen voor de 3-persoonscoaching zelf een afspraak te maken bij
Margarita. Maud mailt de solisten hierover.
Er is een reserve van 3 uren voor zaken die de Muziekcommissie nodig acht.
 Er zal, buiten de Generale repetitie, een extra repetitiedag als voorbereiding op het
Winterconcert worden ingelast omdat dat effectiever zal zijn dan enkele extra avonden. Deze
dag is vastgesteld op 28 november.
Renske mailt - Sergé en Ed over hierboven genoemde besluiten
- over een oplossing voor de bassenbegeleiding door Sergé
6. Voortgang CC en PRC:
 CC:
Besloten wordt dat het bestuur in januari een gedegen Taak- Functiebeschrijving maakt van de
Concertcommissie en de Muziekcommissie, zodat e.e.a. duidelijk is voor nieuwe leden van de
Concertcommissie commissie
Klaas, die zich beschikbaar heeft gesteld als assistent bij het organiseren van het Winterconcert,
meldt de CC het voorstel om kindjes te laten meedoen als Sneeuwvlokjes, nichtjes van Vadertje
Vorst, die dan mogelijk het Bjerjozkalied aanbieden. Tegelijkertijd een mogelijke promotie voor
het toekomstig Kinderkoor.
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Margo zal een al eerder gemaakt PR-stuk dat ook in het Russisch en in het Engels vertaald is,
doorsturen naar Renske en de PR-commissie.
Dit stuk kan dan tevens gebruikt worden door Jannie en Renske ten behoeven van de
subsidieaanvraag bij TAQA.
Renske zal bij Sergé en Margarita nogmaals aandringen op de wenselijkheid van hun inbreng bij
de subsidieaanvraag.
 PR:
Gevraagd wordt naar de entreeprijs van het Winterconcert en of de Alkmaar Pas hierbij gebruikt
kan worden.
Het bestuur raadt gebruik aan van de Alkmaar Pas, ook uit oogpunt van reclame en in overleg
wordt besloten de volgende entreeprijzen te hanteren:
Normaal
€ 12,50
Met Alkmaar Pas
€ 10,Kinderen
€ 5,- (kassa beoordeelt)
Trui brengt haar medeleden van de PR van dit antwoord op de hoogte.
7. Takenlijst:
Renske:

*meldt het besluit van de C.C. om in januari 2016 te stoppen in het Svetje.
* mailt Sergé en Ed over de in deze vergadering genomen besluiten en
overlegt met Sergé over een oplossing voor de bassenbegeleiding. (zie punt
5 van deze notulen)
* neemt contact op met Sergé en Margarita over hun gewenste bijdrage aan
de subsidieaanvraag.
* bereidt met Klaas het functioneringsgesprek met Sergé voor, dat in
november moet plaats vinden.
* verzorgt met Jannie de subsidieaanvraag en zorgt voor tijdige inzending.

Klaas:

* meldt de C.C. over de bijdrage aan het Winterconcert van “Sneeuwvlokjes”
* zorgt voor een tweede lid van de kascommissie

Trui:

brengt de PR op de hoogte van de entreeprijzen voor het Winterconcert.

Maud:

* maakt een nieuwe planning voor stemtesten – solistencoaching en mailt
deze door naar de betreffende koorleden.
* brengt de solisten op de hoogte van het feit dat zij zelf hun coaching dienen
te regelen met Margarita.

Margo:

* mailt Renske en PR-commissie het PR-stuk over het Kinderkoor Bjerjozka
*neemt contact op met Ed voor het wijzigen van het wachtwoord van de
Bjerjozka-website.

8. Vaststellen volgende bestuursvergadering:
De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 1 december 13.30 uur.
9. WVTT / Rondvraag:
Klaas: Achterlopende contribuanten zijn met succes benaderd.
Margo: meldt de wenselijkheid van het wijzigen van het wachtwoord van de site.
Zij stelt tevens voor om enkele punten die zij heeft voor de rondvraag, in verband met de tijd,
door te schuiven naar de volgende bestuursvergadering
10. Renske sluit de vergadering om 16.15 uur.
Alkmaar, 30 oktober 2015
Margo Bisschop

