Notulen Russisch Koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 18 januari 2016
Locatie: Klaas van Duin, Volkerak 25, Alkmaar
Aanwezig: Renske, Maud, Trui, Klaas, Margo
Notulist: Margo Bisschop

1. Opening:
Renske opent de vergadering om 13.30 uur
2. Mededelingen:
i.v.m. de overvolle agenda worden wat prioriteit-wijzigingen aangebracht in de agenda.
Margo stelt voor om voortaan op met vaste regelmaat te vergaderen zodat de agenda wat tijd
betreft beheersbaar blijft.
Het voorstel wordt overgenomen en besloten wordt om voortaan iedere eerste maandag van de
maand te vergaderen.
3. Ingekomen stukken:
Renske vraagt ieders mening over het verslag van het gesprek met Sergé.
Klaas en Renske beschouwen het als een goed gesprek / brainstorming. Volgens Renske is ook Sergé
akkoord met het verslag.
Uitkomsten na het gesprek met Sergé:
- De lijnen moeten korter voor meer efficiëntie en minder misverstanden.
- Meer en strakkere regie door het bestuur
- Nieuwe structuur is vereist met daarin een strakke taak- functiebeschrijving
- Zowel de nieuwe structuur als de rol van Sergé moeten in de beleidstukken worden opgenomen / gewijzigd
Renske neemt hierover contact op met Sergé en schrijft e.e.a. uit.
Ook is de per mail (27 jan) bijgeleverde Evaluatie Winterconcert 2016 besproken.
Duidelijk hieruit is dat het een zeer succesvol Winterconcert geweest is op alle fronten en er diverse
leermomenten uitgekomen zijn waar we in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.
4. Financiën:
Klaas maakt vóór de volgende vergadering de Begroting 2016.
Naar aanleiding van enkele (project-) leden die opgezegd hebben wordt er gedebatteerd over het in
acht nemen van de opzegtermijn zoals vastgelegd op het inschrijvingsformulier.
Aan één ex-projectlid wordt het rechtmatige deel (zijnde 1/3 deel) gerestitueerd. Klaas brengt het
betreffende projectlid hiervan op de hoogte en handelt het af.
Aan twee koorleden die opgezegd hebben wordt door Klaas een rekening gestuurd voor de
verschuldigde termijn(en).
Wat er gebeuren moet met het projectlid dat daags vóór aanvang ziek werd, is in de lucht blijven
hangen tijdens deze vergadering.
Feit is dat antireclame (in dit geval een zwaar teleurgesteld projectlid) meer kost dan restitutie van
reeds betaald projectgeld.
Een leermoment voor ons: Bij de inschrijving van een projectlid en koorlid moet op het betreffende
formulier duidelijk aangegeven worden dat restitutie niet mogelijk is.
Ook moet (ook op de site) een duidelijk verschil gemaakt worden tussen “Afmelden” en “Opzeggen”.
Afmelden bij Gerie, opzeggen bij Klaas.
Margo neemt dit op met Ed.
5. Dirigentenovereenkomst:

Dirigentenovereenkomst 2016 wordt aangepast zodra de nieuwe vergoedingen voor 2016 bekend zijn.
6. Voortgang stemtest / coaching:
Voortgang met Margarita wordt besproken wanneer de begroting 2016 bekend is.
7. Voortgang commissies / mentoren:
-Concertcommissie heeft aangekondigd zichzelf op te heffen na het concert in Sloten op 24 jan.2016.
- PR-commissie geeft te kennen dat zij vrijdag 22 januari vergaderen waarbij het Kinderkoor Bjerjozka
ook ter sprake komt.
Margo zal, na overleg met Margarita over eventuele aanvullingen/wijzigingen in het reeds bij de
PR-commissie in bezit zijnde materiaal en na de nieuwe informatie te hebben voorgelegd aan
het bestuur, naar hen doorsturen.
- Margo uit de wens dat het punt Voortgang commissies / mentoren een vast onderdeel op de agenda
wordt om, als bestuur, de vinger goed aan de pols te kunnen houden.
8. Takenlijst:
Uit de takenlijst Notulen 26-10-2015 is blijven staan:
- Klaas: zorgt voor tweede lid van de kascommissie
Nieuwe takenlijst:
Renske:
Bespreekt met Sergé zijn visie op een nieuwe structuur en zijn rol binnen Bjerjozka,
schrijft het resultaat van dit gesprek uit en mailt dit naar de andere besstuursleden.
Klaas:

- Maakt begroting 2016.
- Inviteert een 2e kascommissielid.
- Neemt contact op met ex (project-) lid /ex-leden omtrent financiële afwikkelingen.

Margo:

- Neemt contact op met Ed over het item “Afmelden” en “Opzeggen” .
- Neemt contact op met Margarita over eventuele aanvullingen en wijzigingen in het
“KINDERKOOR PROJECT” stuk en stuurt deze door naar resp. andere bestuursleden en
na hun goedkeuring naar de PR-commissie.

9. Vaststellen volgende vergadering:
De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op maandagmorgen 1 februari 2016 om 10:00 uur.
10. WVTT / Rondvraag:
Geen
11. Sluiting:
Om 15.30: uur sluit Renske de vergadering.

Alkmaar, 22 januari 2016
Margo Bisschop

