Notulen Russisch Koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 23 augustus 2016, aanvang 19.30 uur, om 20.30 sluit Margarita aan.
Locatie: Ans de Goede, Westerweg 25, 1815 DB Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Henny (notulist)

1. Opening:
Ans opent de vergadering, Margarita komt om 20.00 en het is goed als we voor die tijd haar
Evaluatie groeps- en individuele zangcoaching/stemtest van 28 juli 2015 bespreken. We beginnen
met de agenda en zien hoe ver we komen.
2. Notulen vorige vergadering, 5-7-2016
- pag 1, de opbrengt van de Rabofietstocht is €300 i.p.v. €350. Klaas is naar de Vesperdienst in de
Laurentius geweest en Peter op zondag naar de Pontificale Mis. Het nieuwe orgel was nog niet in
gebruik.
Het concert in de Abdijkerk te Egmond-Binnen is op 19 maart 2017. Henny zal Janny vragen om prmateriaal voor op de website van de Abdij.
Ans meldt dat ze nog contact heeft gehad met Resto Van Harte. Men was zeer enthousiast, alles is
prima verlopen en we mogen zeker nog een keer komen. De foto die is gemaakt, gaat naar Ed om op
de site te plaatsen.
3. Binnengekomen stukken
Via de mail: uitnodiging voor korenfestival Edam en het Rondje cultuur in Schagen.
4 Financiën
De kascontrole over 2015 is nog niet gedaan. Klaas zal ervoor zorgen, dat het zo snel mogelijk
gebeurt. (Janny en Corien)
De stand van zaken momenteel is €2824,60 op de lopende rekening, €6073,74 op de spaarrekening.
Dit maakt tezamen €8898,34, waarvan €366,76 voor KB. Klaas deelt het financiële overzicht uit en
neemt de cijfers door. De vrije ruimte die we hebben is ongeveer €2500.
We besluiten Dennis v.d. Heijden te vragen voor de 3 de orgelstukken. Dit zijn twee repetities, de
generale en het concert. We zullen Margarita vragen of zij de twee pianostukken wil doen.
5. Mededelingen
Er zijn verder geen mededelingen en we laten de rest van de agenda voor de volgende keer.
6. Actualiteit, voorbespreking Margarita
De evaluatie, die Margarita gemaakt heeft in 2015 is in het bestuur niet meer besproken en er is
niets met haar aanbevelingen gedaan. Omdat we graag van haar diensten gebruik willen maken, is de
vraag hoe dat gerealiseerd kan worden en wat, in voorbereiding op het concert, het meest urgent is.
Margarita sluit zich aan en Ans vat samen hoe het gegaan is, waardoor ze lang heeft moeten wachten
op een antwoord. We willen graag van haar kennis gebruik maken, hoe ziet zij de samenwerking met
het koor en de dirigent. Er volgt een uitgebreide discussie. Margarita zou vooral willen werken aan
stemgebruik en aan de koorklank. Er zijn koorleden, die hun potentie niet gebruiken en koorleden die
te weinig weten over zang en stemgebruik. De groep en 1e sopranen en 2e alten behoeven
versterking en zeker de tenoren. En er zou om het jaar door iedereen een stemtest gedaan moeten
worden.

We spreken af dat Sergé en Margarita samen kijken wat we nu van september tot aan het
winterconcert nodig hebben en wat het meeste effectief is. We zullen Sergé uitnodigen voor de
volgende bijeenkomst om te horen hoe hij de samenwerking ziet.
Peter vraag Margarita of zij bereid is de twee pianostukken voor haar rekening te nemen en dat wil
ze zeker doen.
Rondvraag
Peter stuurt alle koorleden een opwekkende mail, dat we weer beginnen en nogmaals de lijst met
alle muziekstukken die we gaan zingen.
Het is nu 21.45 uur en Ans sluit af. We spreken af dat we 31 augustus om 14.00 uur de rest van de
agenda afwerken.

Vervolg Bestuursvergadering d.d. 31 augustus 2016
Plaats: idem
Aanwezig: idem
Om 15.00 uur sluit Sergé zich aan
1. Lopende zaken
-Peter heeft contact gehad met Dennis en hij doet alleen de drie orgelstukken. De kosten worden dan
€200 voor het concert, €125 voor de generale en €100 voor de repetitie. Besloten wordt Dennis te
contracteren. Misschien is er nog een extra repetitie nodig.
-Wat betreft het kinderkoor en hoe de geldzaken geregeld zijn:
Margarita ontvangt €150 per kind, dat beheert zij zelf, daarin zit haar honorarium, maar ook drinken
en lekkers voor de kinderen. Bjerjozka staat garant voor de huur van de ruimte in de kerk.
-Er is indertijd nog sprake geweest dat we €2000 euro zouden reserveren voor een feest. Het lijkt
beter dit geld te besteden aan extra repetities en coaching voor het koor
-Ans heeft contact gehad met iemand van Kika, misschien kunnen we een keer zingen voor Kika?
2. Actielijst
-We moeten nog een afspraak maken met Hanneke (concertmeester).
-Wat betreft het Beleidsplan 2015/2016 en Koorafspraken editie 2015: hier werken we mee verder
en we kijken in de loop van volgend jaar of er aanpassingen nodig zijn. Op de actielijst blijft staan, de
bestuursverandering doorgegeven aan de KvK, de informatie over bestuur etc. op de website
aanpassen en een nieuwe website.
Het is 15.00 uur en Sergé komt binnen. Ans houdt een korte inleiding over wat we met Margarita
besproken hebben. Hierna volgt een discussie waarbij de volgende punten aan de orde komen: de
disbalans tussen de tenoren en de bassen. Voor het concert moeten we Margarita actief gebruiken
voor individuele lessen, de solisten hebben de prioriteit. Nu geen partijcoaching, omdat dat te veel
tijd vraagt. Het bestuur vraagt of Sergé dit samen met Margarita wil bespreken en regelen. Sergé zal
contact met haar opnemen.
Hij vindt het prima dat ze tijdens het winterconcert de pianobegeleiding gaat doen. Er komt ook nog
een gitaar bij. Er komen twee extra repetities op zaterdag en wel op 5 en 26 november van 11.00 –
14.00 uur. De generale repetitie is op 17 december van 10.00 – 14.00 uur. De mannen en vrouwen
apart. Sergé zal dit zonder kosten doen en daar is het bestuur erg blij mee.
Sergé wil graag op 30 november en 7 december repeteren met de organist en wel van 21.00 tot
22.00 uur.
Sluiting
Dit was een vergadering in twee gedeeltes, Ans dankt Sergé en Margarita nogmaals voor de inbreng.
De volgende vergadering is op 4 oktober om 19.30 uur bij Klaas.

Alkmaar 14 september 2016

