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Bestuursvergadering d.d. dinsdag 26 april 2016 19:30 uur
Locatie: Ans de Goede, Westerweg 25, 1815 DB, Alkmaar
Aanwezig: Renske, Klaas, Ans, Peter, Henny, Maud

1. OPENING
Na uitwisseling van gedachten over bepaalde zaken opent Renske, als tijdelijk voorzitter, om
19:45 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de nieuwe
bestuursleden Ans, Henny en Peter en wenst hen veel succes.
2. VERDELING BESTUURSFUNCTIES
Peter, Henny en Ans hebben zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Zo snel als mogelijk worden
de bestuurstaken (her)verdeeld. Renske blijft nog even beschikbaar voor de overdracht.
3. MEDEDELINGEN
Corien heeft aangegeven geen aanspreekpunt meer te willen zijn van de PR/CC commissie.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Van de PR/CC commissie zijn drie stukken binnengekomen:
* Reactie Programma WC
* Concerten, Procesbeschrijving
* Tarieven 2016
Hierover zal in een komende bijeenkomst met de commissie gesproken worden.
5. NOTULEN BESTUURSVERGADERING 1 / 9 febr. 2016
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de notulist.
6. FINANCIËN: - Verslag kascontrolecommissie (Trui Woudstra en Jannie Barwegen)
Klaas geeft uitleg aan de nieuwe bestuursleden, waarom dit verslag uitgesteld
is. Het zal begin juni plaatshebben.
- Inkomen dirigent / Taak- en functieomschrijving
Hiervoor zullen de richtlijnen van de VNK aangehouden worden, vastgelegd in
de Taak- en functieomschrijving.
7. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (met bijlage voorstel aanpassing organisatiestructuur)
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Met dank aan de notulist.
8. AANPASSING BELEID EN KOORAFSPRAKEN n.a.v. bESLUITEN ALV
Dit zal op een later tijdstip behandeld worden.
9. AANPASSING SAMENSTELLING COMMISSIES
De commissies PR en CC zijn inmiddels samengevoegd.
Actueel overzicht wordt gemaakt van de huidige samenstelling en vacatures.
10. VACATURES COMMISSIES
Er zal in een komend Svetje vermeld worden, wat de plannen zijn en waar hulp bij gevraagd
wordt.

11. PIANIST WINTERCONCERT
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Dit wordt verschoven naar de planning van het Winterconcert, waarover binnenkort een gesprek
gehouden zal worden met Serge.
12. KINDERKOORPROJECT
De folders en flyers zijn gedrukt. De PR-campagne met benadering van (internationale) scholen,
netwerk, Margarita en persberichten staat klaar en wordt voor de zomer gelanceerd. De scholen
worden in mei/juni benaderd.
De start is op 1 september 2016.
Het kinderkoor zal onderdeel zijn van het Winterconcert.
13. INZET STEMCOACH MARGARITA
In overleg met Serge worden alle leden weer uitgenodigd deel te nemen aan een coaching voor
verdere stemontwikkeling.
14. FEESTDAG BJERJOZKA
Gedacht wordt aan een inspirerende workshopdag, waarop gezelligheid en educatie beiden aan
bod zullen komen. Ter afsluiting geven we ons over aan een heerlijke maaltijd. De locatie is nog
niet bekend, maar liefst niet in de Blije Mare.
15. WVTT / RONDVRAAG
Er zijn geen vragen.
16. VASTSTELLEN VOLGENDE VERGADERING
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 31 mei om 19:30 uur bij Renske.
17. SLUITING
Om 22:10 uur sluit Renske de vergadering en wenst iedereen welthuis.

Notulist: Maud

