Notulen Russisch Koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 31 mei 2016, aanvang 19.30 uur, om 20.30 uur sluiten Janny en Corien aan.
Locatie: Ans de Goede, Westerweg 25, 1815 DB Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Henny (notulist)
Afwezig: Klaas
1. Opening:
Ans opent de vergadering en vat samen wat we de laatste weken gedaan hebben. We hebben
verschillende keren overlegd o.a. met Renske, met Corien en Trui, met Sergé, vooral om te ervaren
wat er speelt, wat er van ons wordt verwacht en hoe we op een heldere manier contact houden met
de verschillende commissies en de dirigent. Het belangrijkste is, dat het aanspreekpunt voor de
dirigent het bestuur is (Ans) en niet iemand van de commissies. We hebben de taken verdeeld en we
gaan ‘besturen’. Ons streven is om de communicatielijnen zo kort en duidelijk mogelijk te houden en
zoals Ans zegt ‘er los in te staan’.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 26 april 2016:
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken:
-de dirigent van Indrik, Gerard Beemsterboer is onverwacht overleden; Ans en Peter gaan naar de
condoleance en de crematie. Margo en Leo gaan ook. Er wordt een kaart naar de familie en het koor
gestuurd.
-Margo heeft ons attent gemaakt op het optreden van Jelle Brandt Corstius in Alkmaar. Misschien is
het leuk als ons koor in de pauze van de voorstelling optreedt? Ans neemt contact op het Taqa
Theater of men belangstelling heeft.
-er is een mail rondgestuurd naar alle leden over de zomerweek van Vocatie Castricum. Vocatie
bestaat dit jaar 25 jaar en Ed de Boer heeft voor deze feestelijke gelegenheid een muziekstuk
gecomponeerd. Ans heeft zich opgegeven
-Henny zal bij de Abdij van Egmond informeren of het mogelijk is dat we een concert geven in de
Abdijkerk. Verschillende koren treden hier op in de reeks ‘Concerten in de Abdij’. Ze vraagt naar
voorwaarden i.v.m. onze financiën.
4. Er zijn geen mededelingen
5. Actualiteit: Janny en Corien schuiven aan. Ans heeft ze hartelijk welkom en zegt nog eens, dat we
graag willen weten wat wij als bestuur kunnen doen om de commissies goed te laten werken.
We willen meedenken en praten om het werk van de commissies soepel te laten verlopen, het
streven van ons allemaal is toch dat ‘we lekker willen zingen’.
Puntenlijst. Corien en Janny
-concert organisatie: er is een protocol gemaakt namens de commissies door Corien en er ligt een
voorstel van Ed. Ans licht toe wat we besproken hebben; er is heel veel, eigenlijk teveel voor het
bestuur om ons al thuis te voelen. Op de eerstvolgende vergadering komt dit protocol en het
voorstel van Ed op de agenda.
-23 oktober kerkdienst in Oudorp: het grote koor zingt en Sergé dirigeert. In de herfstvakantie is er
een extra repetitie. Janny heeft een lijst laten rondgaan, 22 mensen hebben zich gemeld. Peter en
Leo doen de dienst. Programma volgt.

Peter vraag of er ook een brief is uitgegaan naar de liturgische commissies. Die brief is verzonden en
hij wil graag een kopie. Er is een collecte aan de deur, waarvan de helft naar een goed doel gaat.
Sergé krijgt € 160.
Deze kerkdiensten moeten op de agenda voor 2017 omdat dan de tarieven weer worden besproken.
-Gerie wil de presentielijst niet meer bijhouden. Peter neemt dit over en Ans zal als voorzitter bij het
begin van de repetitie eventuele mededelingen doen en de absenten noemen. Er is dan stilte/focus
bij aanvang en de dirigent kan zo beginnen.
-de rabo-fietstocht: er moeten nog 8 deelnemers bij. Er staan nog op de reservelijst.
-Kinderkoor: er is een mail met alle informatie naar de leden gestuurd. Er worden 136 scholen
benaderd, via de mail of ‘lijfelijk’.
-13 juli laatste repetitie: er is contact geweest met een strandpaviljoen in Egmond aan Zee om daar
eventueel de laatste repetitie te doen en te combineren met een gezellig samenzijn, alleen
koorleden geen partners. Er moet een kleine begroting gemaakt worden, het verzoek is of het
bestuur de organisatie op zich kan nemen. Dat willen we zeker doen, we zullen Klaas vragen hoeveel
geld er beschikbaar is. Er kunnen misschien ook nieuwe foto’s gemaakt worden van het koor voor
o.a. de website?
Gerie heeft Retro van Harte in de Rekere benaderd, 2e optie? Ans gaat contact opnemen.
-Muziekenhuis: in 2017 is het op 10 november. Met Ed overleggen of we doorkunnen.
-Winterconcert: in september start het tijdpad, het programma is klaar en behoeft hier en daar nog
wat invulling, maar Sergé voelt zich vrij om zaken te veranderen. Er wordt gezocht naar een organist.
Peter is hier mee bezig. Fokko gaat weer spelen, Vadertje Winter zal er zijn, maar er zal wel gekeken
worden of hij op een andere manier zijn rol kan vervullen. Het idee van de tekenares en het scherm
is nog niet duidelijk, we schuiven de beslissing hierover door tot na de vakantie.
Het kinderkoor moet niet een te groot deel van het programma krijgen, ook moeten we erop letten,
dat de ouders niet aldoor druk zijn met foto’s etc.
-Corien wil geen contactpersoon meer zijn, Janny gaat haar taak overnemen. Na de zomer een
overleg met Janny en Sergé.
-Janny wil niet meer het PR-materiaal maken, flyers, posters etc. Na de zomer komt er een oproep in
het Svetje.
-Kleding: krijgen de mannen een zwart linnen hemd? De beslissing wordt genomen in september.
-website: Ed heeft aangegeven, dat hij de info voor het koor, muziek erop zetten etc. wil blijven doen
tot er een ander gevonden is. We gaan na de vakantie actief werven.
6. Volgende vergadering: 4 juli 2016, aanvang 19.30 uur bij Henny. Sergé en commissies worden
uitgenodigd als het nodig is. Dan plannen we ook de vergaderingen voor de rest van het jaar.

7. Rondvraag:

-Henny: KvK: we moeten niet vergeten de bestuurswijzigingen door te geven aan de KvK. We willen
even wachten tot na september, we weten dan ook wat Klaas gaat doen of bij blijft of stopt als
penningmeester.
-Ans: dan moeten we ook praten over een eventuele enquête onder de leden.
Ans sluit de vergadering om 21.25 uur en dankt iedereen voor de prettige bijeenkomst.
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