Notulen Russisch Koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 5 juli 2016, aanvang 19.30 uur, om 20.30 uur sluit Sergé zich aan.
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Klaas, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering en stelt meteen vast, dat we de agenda niet kunnen afhandelen. Sergé
komt om halfnegen. We besluiten, dat we de ‘vaste’ punten kunnen behandelen voordat Sergé komt.
Wat overblijft schuiven we door naar een volgende bijeenkomst.
2. Notulen vorige vergadering, 31-5-2016
Punt 3: Ans is niet naar de condoleance en crematie van Gerard Beemsterboer geweest. Er zijn 3
afgevaardigden van ons koor geweest.
-Wat betreft Jelle Brandt Corstius: het zingen ging niet door, maar er werden 16 kaarten beschikbaar
gesteld voor de voorstelling in november en die zijn alle zestien verkocht onder onze leden.
-Henny: zingen in de Abdijkerk: dit blijft nog staan, wordt vervolgd
Punt 5: het concertprotocol van de PR/CC lijkt ons prima als werkplan. Het voorstel van Ed en Sergé
wordt nog besproken na de vakantie.
-Peter heeft geen kopie gekregen van de brief die naar de liturgische werkgroepen, hij gaat dat nog
een keer vragen. Klaas zou deze kopie ook graag ontvangen. (we moeten de tarieven voor 2017 t.z.t.
bespreken)
-de presentielijst wordt bijgehouden, letten op leden die veel repeities missen. Het afmelden bij
Peter gebeurt ook.
-de opbrengst van de RABO fietstocht is € 330 i.p.v. € 350. We moeten nog besluiten waaar we het
geld aan besteden.
-de laatste repetitie bij Resto van Harte loopt. Muziek bekend, kleding staat in laatste Svetje. Er
wordt Russisch gekookt!
-Muziekenhuis: Ed doet het dit jaar zonder kosten en volgend jaar tegen het dirigententarief. We
zullen Ed na de vakantie uitnodigen voor een gesprek.
-Peter is nog bezig met het vinden van een organist. Kees Groenland wil niet. Hij gaat nu de organist
van de kerk benaderen of anders Kees Jonkers.
-pr-materiaal, voor dit onderdeel moet de begroting aangepast worden, Janny wil gaan pr-materiaal
meer maken, de drukkosten zullen omhooggaan.
-Nieuwe kleding, misschien is het goed als er een kleding commissie wordt aangesteld?
- Ans en Henny zullen zich over de enquête buigen, hoe gaan we het doen?
3. Ingekomen stukken
Via de mail: Uitnodiging van de Laurentius kerk voor feest van het 900-jarig bestaan. Henny zal
antwoorden. Peter gaat zaterdag naar de Vesperdienst en Ans gaat zondagochtend naar de
Pontificale Mis.
-de evaluatie van Margarita van de lessen die ze gegeven heeft afgelopen seizoen. Margarita zal
uitgenodigd worden voor een gesprek. We willen zeker van haar diensten gebruik maken.
-een uitnodiging voor het concert van Soglasije in Amersfoort.
4. Financiën
Klaas meldt, dat hij tot 1 januari 2017 blijft; we moeten op zoek naar een andere penningmeester.
We hadden drie opties voor het geld dat er over was t.w. een feest (dat is de afsluiting bij Resto van
Harte geworden), Margarita inzetten en kinderkoor.

Het is nu 20.30 uur en Sergé schuift aan. De punten die nog op de agenda staan worden
doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.
Ans vraagt Sergé wat zijn ideeën zijn over beide koren en hoe hij de samenwerking met Margarita
ziet. Sergé benadrukt het belang van optredens voor Bjerjozka. Weinig optredens hebben invloed op
de repetities. Het koor weet niet meer waar het voor oefent, leden blijven makkelijker weg, inspiratie
verdwijnt. De concentratie wordt minder, er worden telkens dezelfde fouten gemaakt.
Klein Bjerjozka heeft meer optredens en dat is niet goed voor de verhouding tussen de beide koren.
Concurrentie ligt op de loer.
Conclusie van een betrokken discussie is:
- We delen de zorg over de verbinding tussen de beide koren. Dit blijft een aandachtspunt.
- Geen concurrentie maar elkaar versterken!
- Klein Bjerjozka geeft uiteraard eigen concerten maar in verhouding met de concerten van Bjerjozka.
- Het bestuur zal zich ook inzetten voor meer concerten en de PR/CC hierbij ondersteunen.
- Contact zal (weer) gezocht worden met Indrik.

Sluiting
Ans sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt iedereen voor de inbreng. De volgende vergadering is
op 23 augustus 2016 bij Ans., aanvang 19.30 uur. Besloten wordt geen jaarplanning te maken, maar
de vergaderingen per keer af te spreken.

Alkmaar, 15 juli 2016
HB

