Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 10 januari 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Hanneke, Corien, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering om 15.15 uur en heet speciaal Hanneke en Corien welkom. De volgorde
van de agenda verandert, we beginnen met de evaluatie van het Winterconcert, Hanneke en Corien
kunnen daarna naar huis. Klaas is niet meer aanwezig, met hem zal een apart overleg zijn, zodat hij
alle stukken kan overdragen aan een nieuwe penningmeester. Ook zal nu zo spoedig mogelijk de
kascontrole geregeld moeten worden.
2. Evaluatie Winterconcert
Hanneke: er was maar een korte tijd om voor te bereiden en de commissie was klein, maar ze kijkt
toch met een tevreden gevoel terug. Punten die aandacht behoeven:
-er was te weinig wisselgeld
-de kaartverkoop loopt niet lekker, de enveloppen was een goed idee, maar er moet echt ‘is betaald’
op vermeld worden.
-er moeten goed afspraken met het bestuur gemaakt worden, wie is verantwoordelijk voor wat.
-kerk is te groot voor onze koorklank, het koor is te klein.
-met het kinderkoor en met KB en ook nog een mannengroepje was het onrustig, we moeten dit niet
meer zo doen. Het kinderkoor is ondertussen opgeheven, er bleven te weinig kinderen over.
-er was te weinig meegenomen door de leden aan versnaperingen. Er was gezegd, ‘neem niet te veel
mee’, dat is te strikt opgevolgd. Afspreken wie wat meeneemt?
- Hanneke wil graag 1 contactpersoon voor de commissie, wei gaat dat doen?
-Serge moet zijn reactie geven in de Mathiaszaal en niet in De Eenhoorn.
-er moeten bloemen komen aan het eind, het publiek weet nu niet goed, dat het klaar is. Met
bloemen is het echt een afsluiting.
-het concert was te lang, twee keer 3 kwartier is het maximum. Er zijn nu zelfs al concerten die geen
pauze meer hebben, maar dan koffie/glaasje aan het eind.
-er was geen repetitieschema voor het concert. 4 weken van te voren een schema rondsturen is niet
zinvol meer. Dat moet eerder gebeuren.
-Peter praat te veel (zegt hij zelf ook). We moeten de relevante informatie in het programma zetten.
-Ans heeft contact gehad met Serge. Op de inspiratiedag willen we ook over de toekomst praten. Hoe
gaan we verder. Het programma voor de dag is nu ingevuld en we hopen dat ook gesproken kan
worden over de toekomst van het koor.
Er waren dit afgelopen seizoen erg veel absenten bij de repetities, Peter heeft het bijgehouden.
Iedereen heeft wel een goed excuus, maar de knop moet echt om. Er hebben nu ook verschillende
leden opgezegd, Ans heeft met iedereen contact gehad. Het ligt niet aan het koor, maar het is druk
met werk, te weinig tijd.
Er wordt wel besloten de optie voor volgend jaar in de Laurentiuskerk op te zeggen. Corien zal Kees
hierover berichten. We willen na zoveel jaar in deze kerk een andere locatie, een ander tijdstip. Het
hoeft niet in december.
We hebben ook een uitnodiging van de Krijtberg om te zingen in een dienst. Ans heeft contact en zal
hier verder mee geen. We krijgen een aantal data doorgestuurd.
Hanneke vraag wie nu wat doet en besloten wordt dat degene die de eerst contacten heeft, het hele
traject ook afmaakt. Men koppelt wel terug naar de PR/CC of er niets wordt vergeten. Het lijstje voor
de eerstvolgende concerten wordt dan:

Sloten
Krijtberg
Cool/Heerhugowaard
Abdijkerk Egmond

Hanneke
Ans
Ans
Henny

Hanneke vraagt of het een idee is een Lenteconcert te geven in De Blije Mare? Buurtbewoners
uitnodigen?
Het is nu 16.35 en we sluiten dit gedeelte af. Ans dankt Hanneke en Corien voor hun inzet en hulp.
3.Hoe nu verder met het bestuur
We hebben geen penningmeester meer en Janny moet nog vervangen worden. Peter stelt voor dat
hij penningmeester wordt en hij belt naar huis om te overleggen met zijn vrouw. Zij moet een
wakend oog houden over hoe hij de financiën gaat beheren. Tineke stemt toe en we hebben een
penningmeester. Peter zal contact opnemen met Klaas. Er moeten ook rekeningen van organist en
kerkhuur betaald worden. Hij zal Klaas zeggen dat te doen. Henny stelt voor dat zij de PR-zaken van
Janny overneemt. Ze zal contact opnemen met Janny voor een afspraak.
Maud gaat de ledenlijst bijwerken en alle mutaties verwerken.
Op de Inspiratiedag zal Ans Janny en Klaas bedanken voor hun inzet gedurende vele jaren.
4.Notulen vorige vergadering 29 november 2016
We kijken nog naar de notulen:
-bij punt 3 binnengekomen stukken: het is Hilbrand en niet Hildebrand Adema.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
Er is nu nog even tijd om naar de nieuwe website te kijken, die Ron aan het maken is. De site is bijna
klaar en het ziet er fris en vooral duidelijk uit. De nieuwe site gaat binnenkort 0n-line.
Het is nu 17.30 uur en Ans dankt iedereen voor de inbreng. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 7
februari 2017 om 15.00 uur bij Henny.
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