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Bestuursvergadering d.d. 01-02-2016
Locatie: Klaas van Duin, Volkerak 25, Alkmaar
Aanwezig: Renske, Maud, Trui, Klaas, Margo
Notulist: Margo Bisschop
1. Opening:
Na het vaststellen van het feit dat iedereen gezond en wel aanwezig is op deze vergadering, in
tegenstelling tot een eerdere poging, opent Renske de vergadering.
2. Mededelingen:
Klaas brengt verslag uit van zijn gesprek met Aisha van de Blije Mare en vertelt dat de verbouwing
van de Immanuëlkerk waarschijnlijk geen problemen oplevert voor Bjerjozka.
Op 23 maart is de kerk bezet en kan Bjerjozka uitwijken naar zaal Het Rak.
3. Ingekomen stukken:
- Het door Renske opgestelde en ingezonden “Concept Voorstel tot aanpassing van de
organisatiestructuur, beleid en koorafspraken van Bjerjozka” wordt met instemming van het bestuur
in zijn geheel doorgezonden naar de leden.
Waarbij nog extra genoemd wordt:
- dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor te nemen beslissingen
- leden rechtstreeks communiceren met de dirigent of met een bestuurslid
- De door Corien doorgemailde reactie van de Sloterkerk in Sloten wordt in dank ontvangen.
Aan de klacht hunnerzijds dat Bjerjozka erg prijzig is en eigenlijk moeilijk binnen hun budget past, wil
het bestuur tegemoet komen door de vergoeding voor 2017 te stellen op 500,- euro, zijnde het
minimum bedrag dat Bjerjozka vraagt voor een concert. Motivatie: vergoeding Sergé,
voorbereidingen, reisgeld, en kwaliteit/niveau van het koor.
4. Financiën:
- De begroting als door Klaas ingediend, dient nog te worden bijgesteld op een aantal punten.
Herziening volgt.
- Mogelijkheid van het voortzetten van de stem-coaching door Margarita:
Wenselijk is het in ieder geval.
De mogelijkheid wordt geopperd om Margarita anderhalf uur per maand te reserveren voor de stemcoaching van nieuwe leden, bestaande leden die een stem-probleem hebben, of partijen die op
advies van Sergé extra coaching nodig hebben.
- Koorweekend met workshops dat nog in de planning zit:
De mogelijkheid wordt bekeken van alleen een zaterdag waarbij het NHBM (mannenkoor Zaandam)
kan aanschuiven.
Kosten voor zo’n zaterdag worden geraamd op ongeveer 2000,- euro. (Schatting: Huur 100,- ,
Margarita en Sergé 800,- Catering 1000,-, Onverwacht 100,-)
- T.a.v. opname van een post Mannenworkshop in de begroting geeft Trui namens de PR te kennen
dat er waarschijnlijk geen mannenworkshop gehouden wordt in 2016.
- T.a.v. het Kinderkoor-project: Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om zich voor de huur van
de kerk garant te stellen, zijnde 15 x 30,- totaal 450,- euro.

De PR-commissie geeft te kennen het bedrag van het lidmaatschap voor het Kinderkoor-project te
hoog te vinden. Trui neemt contact op met Margarita over bijstelling hiervan naar 150,-.
- De vergoeding van Sergé: het staat nog niet vast welke tarieven gehanteerd moeten worden
vanwege faillissement van een van de bonden. Renske en Klaas zoeken dit uit, waarna de vergoeding
zo nodig aangepast zal worden.

- Kerkdiensten: uit de antwoorden op de verzonden mail naar de kerken blijkt dat we ons uit de
markt prijzen: de gevraagde vergoeding is te hoog gebleken. Ook in vergelijking met andere koren
van Sergé.
Voorstel voor kerkdiensten:
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- na de zomervakantie wordt de vergoeding bijgesteld op 160,- euro, contant uit te betalen aan Sergé
- deurcollecte, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het koor.
- CD-verkoop
5. Sergé en het Concept Winterconcert/-repertoire:
Sergé presenteert het concept Winterconcert/-repertoire waarbij de variëteit in het repertoire en de
plannen positief opvalt.
Diverse mogelijkheden passeren de revue: variërend van een kunstenares die tijdens het concert
kunstwerken maakt, die ter plekke verkocht/geveild kunnen worden, de inzet van projectieschermen
etc. en de deelname van het Kinderkoor.
De concertlocatie vraagt mogelijk om herziening, gezien de negatieve ervaringen van het publiek dat
achter de pilaren en in de zijbeuken zat en geen of weinig zicht had op hetgeen zich op het podium
afspeelde.
Renske vraagt Peter om onderzoek te doen naar de Cultuurkoepel Heiloo.
Het bestuur waardeert de opzet van het concept en gaat akkoord met de plannen zoals door Sergé
gepresenteerd waarbij wel gekeken wordt naar de budgettaire mogelijkheden.
Daarna zal een en ander zo spoedig mogelijk worden vastgelegd in een programma.
Gaandeweg 2016 zal blijken welke onderdelen van het repertoire definitief worden opgenomen in
het Winterconcert. Zeer positief is het bestuur over de tijdige planning en start van het repertoire.
Op de vraag aan Sergé of Bjerjozka meerdere concerten per jaar kan geven reageert Sergé positief:
het zou op alle fronten goed zijn voor het koor.
De PR zou onderzoek kunnen doen naar concertlocaties en/of deelname aan projecten als
bijvoorbeeld Zomeravondseries en Winterseries.
6. Takenlijst:
Klaas:

- herziet de begroting en zorgt voor een 2e kascommissielid.
- reageert op mail van Sloten w.b. de vergoeding.

Margo:

- neemt contact op met Ed omtrent het item Afmelden en Opzeggen op de site.
- maakt de agenda klaar voor de ledenvergadering.

Renske:

- maakt stukken klaar voor de ledenvergadering en vermeldt daarbij de vacatures.
- vraagt Peter contact op te nemen met Cultuurkoepel Heiloo voor evt.Winterconcert

Renske/Klaas: onderzoeken welke tarieven van vergoeding voor Sergé gehanteerd moeten worden.
Maud:

neemt contact op met de mentoren om met hen hun taken door te spreken. O.a. het
aanmelden na het volgen van de 2 proeflessen.

7. WVTT / Rondvraag:
Trui geeft te kennen dat zij, na de ledenvergadering, om gezondheidsredenen helaas moet stoppen
met haar bestuursactiviteiten.
Margo laat weten dat ook zij, met ingang van heden, geen deel meer zal uitmaken van het bestuur.
8. Vaststellen volgende vergadering:
De volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 1 maart 2016 om 10:00 uur ten huize van
Klaas.
9. Om 17:00 uur sluit Renske de vergadering.

