Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 6 maart 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering om 10.10 uur, we streven ernaar om 12.00 uur klaar te zijn.
2.Notulen vorige vergadering, 7 februari 2017
Punt 3: afhandeling KB: Peter meldt dat KB €1700 aan inkomsten heeft volgens de boeken en €2700
aan uitgaven. Peter zal dit uitzoeken.
Verder krijgen we voor het zingen in de St. Jan op drie september €150, Sergé vraagt €170 en dit gaat
gewoon met een factuur. Peter heeft ook de cd’s geteld, we hebben nog 77 exemplaren van Liturgia
Domestica en 105 van de andere CD.
3.Mededelingen/binnengekomen stukken
-mail met contactadres voor het Apostolisch Genootschap, Hans Bokhorst (Winterconcert)
-mail Margo over de notulen van de bestuursvergaderingen die niet meer voor iedereen te lezen zijn
op de website. We gaan een uittreksel maken of we zetten de agenda op de site.
-mail van Ans, de commissies moeten nog aangepast worden en de koorafspraken (website)
-Serge heeft zijn cv aangepast voor de site.
-Maud heeft de stukken van een eerdere jaarvergadering gestuurd, zodat we konden zien wat zoal
gedaan moet worden. (verslag bestuur, financiële stukken, verslag PR/CC commissie, KB-verslag)
-Margo heeft gemaild, dat de uitvoering van Sloten niet op de openbare site moet, maar op die voor
de leden. Ron heeft dat meteen veranderd. Andre had het hele concert opgenomen.
-de nieuwsbrief van de Hermitage over de Romanov tentoonstelling.
-10 juni is de Rabofietstocht.
4.Financien, stand van zaken
Sergé heeft zijn declaratie opgestuurd en dat ziet er keurig uit. Peter heeft een kopie gestuurd. We
zitten wel met het ledenaantal nu onder de grens. (28) De kosten van dirigent en kerkhuur etc,
worden niet meer gedekt door de contributie. Gre Snip heeft nu echt opgezegd, per 1 januari 2017.
Peter zal de financiële stukken voor de ALV maken. Er is een verslag van de kascontrolecommissie.
(Janny en Trui) Het zou a.s. vrijdag verstuurd moeten worden naar de leden, twee weken van
tevoren.
5.Actueel
-ALV- we moeten uitstralen dat we ervoor gaan, we zoeken een goedkopere locatie, we geven al
meer concerten (bekendheid), er moet gesproken worden met de dirigent, geen verhoging van het
honorarium, het zou naar beneden moeten. We willen door met Margarita, workshops, 1 keer in het
voorjaar en 1x in het najaar bv. op zaterdagochtend/middag? Ook bespreken met de dirigent, wat wil
hij?
We zingen 3 september in de St Jan en we moeten daarvoor wel repeteren. We laten de laatste
repetitie op 19 juli vervallen en beginnen dan op 30 augustus. Is het een idee op de laatste
repetitieavond op 12 juli een concert te geven in de Blije Mare voor de buurtbewoners? Eten met het
koor vooraf ook in de Blije Mare?
Mochten we een concert kunnen geven op 7 januari dan moeten we ook met de repetitie schuiven,
want het is dan kerstvakantie. Peter zal contact opnemen met Hans Bokhorst.
Willen we dan ook werken met projectleden? We zeggen op dit moment nee, maar we komen er nog
op terug.

Ans zal bloemen meenemen voor de dirigent, Serge is 60 jaar geworden. Veder heeft ze contact
gehad met Herman Plas en alle spullen mogen bij hem blijven staan. Dus dat laten we graag zo.
6.Wat verder ter tafel komt
Vragen voor de ALV graag van tevoren schriftelijk indienen en Peter zal een kleine enquête in elkaar
zetten. Dit formulier zal meegestuurd worden met de stukken voor de ALV
Voor het concert in de Abdij moeten we om 13.30 uur aanwezig zijn.
Voorafgaande aan de ALV komen we even bij elkaar, graag om 19.15 uur aanwezig in ’t Rak.
Henny is afwezig van 27 maart t/m 12 april
Volgende vergadering: 24 april om 10.00 uur bij Henny
Ans sluit de bijeenkomst om 11.50 uur, mooi binnen de tijd.

Alkmaar 19-3-2017
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