Notulen Russisch Koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 8 november 2016, aanvang 15.00 uur.
Locatie: Klaas van Volkerak 25, 1826 AG Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Klaas, Henny (notulist)
1. Opening
Ans opent de vergadering en noemt een lijst op met punten, die besproken moeten worden onder
punt 5 actueel. En dat zijn:
-mail Ed, keuze zangers lied 500
-voortgang 'bindingsmiddag'', correspondentie met Walter Roozendaal
-mail van André, ter kennisname
- optie winterconcert 2017
-verzoek Marit Beers van Coolkunst en Cultuur Heerhugowaard
- website stand van zaken en mail Margarita-kinderkoor
-afstemmen reacties website-prachtstad, foutieve datum, mail Jannie
2. Notulen vorige vergadering 4 oktober jl.
De PR/Concertcommissie heeft overleg gehad bij Hanneke en Klaas is daarbij aanwezig geweest.
Er is besloten geen apart lied te doen voor mannen en vrouwen, er is geen tijd om dat goed te
studeren. De commissie vindt het jammer dat er besloten is, dat er geen voorverkoop voor leden
komt. Het blijft €12,50 per kaart, €10.00 met de Alkmaarpas. De kinderen van het koor mogen 1
volwassene gratis meenemen. Het concert is al duurder door het aantrekken van een organist en een
pianist. Klaas zal dit melden aan de commissie. Verder loopt de voorbereiding voorspoedig, alleen
hebben we nog geen Vadertje Vorst.
Er komen verder twee kassa’s voor de kaartverkoop. Margo heeft de bankpas ingeleverd bij Klaas, ze
blijft wel de kaarten voor het lief en leed doen. Verder heeft ze nog de cd’s en die wil ze graag
overdragen aan iemand. Peter zal contact met haar opnemen en de cd’s bij hem thuis bewaren.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
-mail van Margo over de concerten in de Hermitage. Als we daar willen zingen, moeten we ons zelf
aanmelden (PR Commissie of Sergé ?)
-mail van Walter Roozendaal over programma bindingsdag
-mail Ed over mannenkwartet-mail André over liedkeuze
4. Financiën
Met de financiën gaat het goed, er staat nu €8600 op de rekening en €300 voor KB. De huur van de
kerk voor het kinderkoor is €19,50 per keer en dit blijft binnen de begroting. Klaas vraagt of we ons
volgend jaar blijven garant stellen? Dat bekijken we in 2017. Verder is er in januari/februari altijd een
gesprek over de huur van de kerk Bjerjozka. Het is nu 42,50 per keer inclusief het gebruik van de
piano.
5. Actueel
Ed heeft een mail gestuurd naar het bestuur over het besluit 4 mannen een lied te laten zingen nu
het mannenkoor wegvalt. Dit heeft onder de zangers wat onrust gegeven. Het bestuur stelt vast dat
deze keuze aan de muziekcommissie is t.w. Ed en Sergé. Deze keuze heeft wel op de liederenlijst
gestaan in het begin van het seizoen, het was beter geweest als dit de mannen van te voren
nogmaals verteld was met de motivatie voor de keuze. Nu zagen leden het kwartet vooraf aan ons
repetitie op woensdag opeens oefenen

-Verder was er verbazing over het feit dat er vooraf aan onze zaterdag repetitie, koorleden van
Soglasije aan het oefenen waren. Peter biedt zijn excuses aan, hij had dit vergeten te melden.
-Voor de bindingsdag op 21 januari hebben we de toezegging van Walter Roozendaal. Hij wil graag
komen. We houden dit als optie aan en kijken ook nog naar de groep Papaver, een theatergroep.
Voor de locatie wordt gekeken naar De Eenhoorn, De Waterzuivering in de Bergermeer en de
Wijkboerderij in de Oosterhout. Over de invulling wat betreft lunch (leden nemen wat mee?),
eventueel optreden van leden met een lied, een voordracht etc., dit schuiven we door naar de
volgende vergadering.
-Wat betreft de mail van André, Ans wil als voorzitter in het algemeen t.z.t. iets zeggen over
voor/afkeur van liederen.
-Margarita heeft gemaild over het feit dat de website oude informatie bevat. Ed is ondertussen bij
Ron Bebelaar geweest en heeft uitleg gegeven en zaken overgedragen. Ron gaat aan de slag. Wat er
op moet, moet wel aangeleverd worden uiteraard. Gelukkig blijft Ed het muziekgedeelte doen. Daar
is Ron blij mee.
-Corien heeft contact gehad met de Laurentiuskerk en ze heeft een optie genomen voor 17
december 2017. Het is aan het nieuwe bestuur hierover te beslissen.
-Het verzoek van Marit Beers over de medewerking van Bjerjozka aan de Russische maand: Ans zal
haar mailen en vertellen wat we kunnen aanbieden. Het lijkt ons wel heel leuk. Wordt vervolgd.
Misschien kunnen we Marit een vrijkaart geven voor 18 december a.s. en/of de cd?
-Janny heeft contact gehad met Alkmaar Prachtstad over de foute datum van ons winterconcert.
Men heeft beloofd een rectificatie in de krant te plaatsen met een groot stuk over ons koor.
-Verder waren we enigszins verbaasd over de datum van het concert van Soglasije, 27 november,
vlak voor ons concert. Verschillende leden hebben ons hierover aangesproken. Het lijkt ons goed
wanneer we contact hierover hebben met Sergé. Ans zal een afspraak maken met Sergé.
Rondvraag
Ans stelt dat de focus nu wel op het winterconcert moet zijn en dat we ons niet moeten laten
afleiden door allerlei zaken. Het is nog maar een heel korte tijd tot het concert en er is nog veel te
doen. Er zijn de laatste weken ook veel absenten.
-Klaas heeft nog een doos vol muziekstukken van het koor uit Den Helder. Hij wil daar vanaf.
En per 1 januari moet er een nieuwe penningmeester zijn. Ans zegt dat Janny het misschien wil
doen?
Af en toe gaat er iets mis met betalingen. Het is belangrijk, dat betalingen met
bestuur/penningmeester worden afgestemd, zodat er geen misverstanden ontstaan.
Ans sluit de bijeenkomst om 17.07 uur en dankt Klaas voor de gastvrijheid.
De volgende vergadering is op dinsdag 29 november om 15.00 uur, nog één keer bij Klaas.
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