Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 14 mei 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Henny (notulist). Serge sluit om 11.00 uur aan.
1.Opening
Ans opent de bijeenkomst 0m 10.10 uur. We gaan de agenda langs en kijken hoe ver we komen.
Ze wil in ieder gevel om 10.45 uur het gesprek met de dirigent voorbereiden.
2.Notulen vorige vergadering 24 april 2017
-een concert in de Braken is geen optie, het is te klein.
-Maud heeft het verslag van het bestuur voor de ALV aangepast en het staat nu op de website.
-Maud heeft de enquête uitgewerkt, de koorleden zijn redelijk tevreden, ze zal het nu doorsturen
naar de leden. Wel wordt nog veranderd, dat er geëist moet worden dat de koorleden stil zijn als de
dirigent praat.
- Peter merkt nog op dat het niet Asna is, maar Asha, waarvan acte.
Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3.Laatste repetitie, projectleden Hylarion
-de flyer voor het concert op de laatste repetitie is klaar en goedgekeurd. Henny zal het kopiëren.
-het wervend invulformulier dat Maud heeft gemaakt is goed zo, alleen zou Ans er graag nog een
wervend zinnetje aan het eind aan toegevoegd willen hebben. Maud zal ervoor zorgen.
-Indrik wil samen met ons Hylarion uitvoeren. Peter heeft nog wat namen voor de voorganger,
Peter Peelen, Paul Brenninkmeijer (De Krijtberg), Abt Matthijsen, Nico Knol, Henny kent nog Hans
Fonck.
4.Voorbereiding gesprek dirigent
We willen met Serge graag onze zorgen delen over het teruglopen van het ledental en de financiële
gevolgen voor het koor. Er wordt gesproken over klein concert en groot concert de declaraties van de
dirigent, maar we zien geen mogelijkheden om hier kostenbesparend te werken.
Peter heeft ondertussen de offerte gekregen voor ons concert op 7 januari a.s. en dat ziet er heel
gunstig uit, het zou in totaal maar € 195,-- kosten! We kunnen zelf de catering doen en kunnen zo
nog wat verdienen. We stemmen in met de voorwaarden en Peter zal het contract ondertekenen.
Serge komt precies om 11.00 uur binnen en we spreken allereerst over alle concerten die op de
agenda staan en wel:
12 juli
De Blije Mare
3 september
St Jan de Doper
26 november
De Terp
7 januari
ApGem
Maart/april
Abdij van Egmond
Met het concert in de Blije Mare op 12 juli zal Serge ook op de bajan spelen, hij zal een programma
samenstellen van ongeveer 50 minuten.
Ans zal met de voorzitter van Indrik Klaas de Jong contact opnemen over het uitvoeren van Hylarion
in de Abdijkerk in maart/april. Indrik heeft Hylarion al langer op de rol staan om uit te voeren alleen
is het er tot nu toe niet van gekomen. We willen niet dat ze zich gepasseerd voelen.
Henny zal contact opnemen met Bram Verheijen over een datum. Serge merkt op dat hij van 28
maart t/m 8 april in Rusland is met Soglasije.

Dan gaan we over naar de financiële situatie. Ans geeft onze zorgen aan over het feit, dat de
inkomsten en uitgaven niet meer in balans zijn. Ook hier ontstaat een discussie over kosten van
kleine en grote concerten. Serge geeft aan, dat concerten in zijn beleving los staan van de
contributie. Het koor moet meer try-outs geven, zich richten op exclusiviteit. We moeten ook niet
het voor ‘ klein ‘ concert gebruiken, maar ‘matinee-concert’ dekt de lading beter.
Wanneer we een concert samen met een ander koor doen, delen we ook de kosten.
En hij zou graag weer eens een weekend met het koor doen, twee dagen zingen met elkaar. Dat is
ooit 1 keer gebeurd en daarna niet meer. Dat idee wordt meteen omarmd en we gaan ermee aan de
slag. Het zou dan in oktober/november kunnen en misschien wil Indrik ook meedoen.
Peter belt meteen met Klaas de Jong om een en ander te melden. Klaas zal het aan bestuur en
koorleden voorleggen.
Het is nu 12.05 uur en Ans dankt Serge voor zijn inbreng.
We sluiten af en er rest alleen nog een datum voor de volgende vergadering en dat wordt 19 juni a.s.,
aanvang 10.30 uur bij Henny.

Alkmaar, 4 juni 2017

