Notulen Russisch Koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 4 oktober 2016, aanvang 19.30 uur.
Locatie: Klaas van Duin Volkerak 25, 1826 AG Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Klaas, Janny, Hanneke, Henny (notulist)
1. Opening
Ans opent de vergadering en heet Hanneke en Janny welkom. Ze zijn uitgenodigd om te praten over
de voorbereidingen voor het Winterconcert.
2. PR-Concertcommissie/Winterconcert
We zijn er blij dat Hanneke het werk van de PR-Concertcommissie wil gaan coördineren, door het
stoppen van Corien is er iemand nodig. Hanneke is bekend met het werk en gaat aan de gang. Haar
contactpersoon in het bestuur is Ans, voor de muziek is dat Sergé. We willen vooral korte lijnen
houden in de communicatie . Corien heeft wel aangegeven te willen meedoen in een groepje dat het
concert organiseert, maar ze wil beslist geen contactpersoon meer zijn.
De PR-Concertcommissie wordt nu gedaan door Jannie, Hanneke, Trui en Christien. Ans heeft ook
met Renske gesproken en zij wil eventueel ook nog ondersteuning geven.
Trui wil niet meer de choreografie doen tijdens het concert en Hanneke zal dit overnemen. Janny zal
Trui hierover berichten en haar hartelijk danken.
De prijs van de kaarten voor het concert blijft € 12,50 voor volwassenen en €5,00 voor kinderen, er
is geen reductie op kaarten De kinderen van het kinderkoor mogen 1 persoon gratis meenemen.
Vorig jaar hebben we bezoekers met een Alkmaarpas € 2,50 korting gegeven. Janny stelt voor dit
weer te doen. We krijgen hiermee ook extra publiciteit. Voor een artikel in het Magazine van
Alkmaar Prachtstad waren we weer te laat. Het moet vóór 20 augustus aangeleverd worden. Volgend
jaar hier op letten. Janny vraagt of het bestuur € 100 wil investeren in het adverteren via de website
Uit in Noord-Holland. Dat lijkt een goed idee, het wordt dan voor 2017.
Het winterconcert 2015 is geëvalueerd door de commissies en het verslag is naar het bestuur
gemaild. De verbeterpunten en aanbevelingen zijn duidelijk, laten we erop letten.
Peter vraagt hoe we verder gaan met het Svetje, moeten we er wel mee doorgaan of moet de naam
veranderen. Besloten wordt het te laten zoals het is en Peter zal er eentje maken en rondsturen met
alle actuele data etc. En ook dat er een nieuwe penningmeester nodig is per 1 januari 2017!
Hierna nemen Hanneke en Janny afscheid.
3. Notulen vorige vergadering, 23/31 augustus jl.
Er zijn geen op- of aanmerkingen
4. Financiën
De kascontrole heeft plaatsgevonden en alles is in orde bevonden. Er staat nu € 9200,-- op de
rekening. Margo heeft nog een bankpas. Ze doet de kaarten voor verjaardagen en lief en leed.
5. Actueel
Er is contact geweest met Ed en hij wil echt stoppen met het beheren van de site. De man (Ron
Bebelaar) van Henny wil het wel doen, hij heeft ervaring met websites. Ans zal eerst nog contact
opnemen met Gerda, omdat zij eerder had aangegeven dit op zich te willen nemen. De website moet
zo snel mogelijk geactualiseerd worden.
Ans zal op de komende repetitie Corien hartelijk danken voor 15 jaar werk in de commissies met
bloemen.

6. Rondvraag
Peter heeft een mail van Marina doorgestuurd over de muziek van Ed de Boer, verschillende mensen
vinden dit niet mooi. Peter heeft duidelijk antwoord gegeven in een mail en het is afgehandeld.
Verder hebben verschillende leden opgezegd: Erna, Ellen, Wil, Herman, Marco (tijdelijk), Karin, om
verschillende reden, variërend van geen tijd, tot te moeilijk.
Ans stelt voor in januari een middag met het koor te organiseren. Het bestuur neemt dit op zich. De
datum wordt vastgesteld op zaterdag 21 januari. Peter zal het ook vast in het Svetje vermelden.
En is het een idee om met bestuur en commissies een keer samen te komen?
7. Sluiting
Ans sluit de bijeenkomst om 21.38 uur en dankt Klaas voor de gastvrijheid.
De volgende vergadering is op dinsdagmiddag 8 november om 15.00 uur bij Klaas.
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