Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 19 juni 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Henny (notulist).
1.Opening
Op verzoek van Peter is de vergadering doorgeschoven naar 16.00 uur. Bij ‘actueel’ is wel als punt de
gang van zaken op de laatste repetitie toegevoegd.
2.Notulen vorige vergadering 14 mei 2017
Bij het gesprek met Serge staat op 7 januari Abgem en dit moet Abgen zijn van Apostolisch
Genootschap. Henny noemt nog een naam als voorzanger bij Hilarion te weten Marc Losiaux. Hij
heeft gezongen in de Gregoriaanse Mis van Herman Finkers en hij woont momenteel in het Lioba
klooster. En het tijdschrift Kloosters! Staat een interview met hem.
Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3.Binnengekomen mail
-mail 15 mei over hulp bij het werven van Fondsen. Er is een bureau, dat zich daarin heeft
gespecialiseerd en ondersteuning kan bieden. Het kunnen gebruiken van de gegevens kost al € 150.
En dan moet er ook betaald worden voor de ondersteuning. We gaan hier nu niets mee doen.
-mail Margo 18 mei met allerlei suggesties om geld te genereren. We gaan de ‘Vrienden van
Bjerjozka’ opstarten. De andere suggesties houden we in gedachten. Henny zal Margo per mail
antwoorden. Henny maakt een opzet voor ‘de vrienden’ voor op de website. Maud zal op het
wervingsbriefje nog een korte mededeling maken hierover. En Peter vraagt of ons berkje er ook nog
bij kan.
-mail 15 mei van Indrik, ze willen graag samen Hilarion doen.
-mail Margo 31 mei over het feit dat liederen niet zomaar door een lid afgekeurd kunnen worden.
Dit n.a.v. Bloemenland. Peter heeft hier al op geantwoord.
4.Financien
Er is € 20 in kas en op de lopende rekening staat € 117,80. Op de spaarrekening staat nog steeds
€6084!
Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden is door Maud helemaal nagelopen. Er is nog wel een
punt wat erop moet. Wanneer men lid wordt, doet men dat voor 1 jaar.
5.Actueel
-Serge heeft een voorstel per mail naar Ans gestuurd over zijn vergoeding voor het weekend in
Dopersduin. Hij vraagt 10x een dagdeel, dus niet apart nog voor het matineeconcert. We gaan
akkoord. Hij wordt ook verder vrijgehouden, 1-persoonskamer ontbijt en diner. We moeten met
Indrik nog overleggen of wij de kosten kunnen delen. Peter zal Serge per mail antwoorden.
Ans neemt contact op met Indrik voor overleg na de zomervakantie. Er komt een nieuwe voorzitter
bij Indrik, Elly Linger. f.r.e.linger@upcmail.nl
-gang van zaken bij de laatste repetitie, 14 juni jl. Serge is erg lang bezig geweest om de sopranen
goed te laten presteren. Hierbij was er commentaar van andere zangers. Dit is niet de bedoeling.
Serge zegt wat goed of fout is, de anderen onthouden zich van commentaar. Het bestuur moet hier
attent op zijn en misschien hier op een speelse manier iets aan doen.
-12 juli, voortgang. Het programma is klaar en ziet er goed uit. Er hebben zich al 30 mensen
opgegeven voor het eten. Ans heeft geprobeerd contact te krijgen met de redactie van de wijkkrant.

Dat lukt niet erg. We besluiten op maandagochtend 10 juli te gaan flyeren. Om 10.00 uur verzamelen
bij de HEMA voor koffie en een tompouce. We zullen vragen wie nog meer meedoet.
-projectleden Hilarion:
• 4 oktober t/m april
• Repeteren van 19.30 tot 21.00 uur, koffie/thee. Gewone koor repeteert gewone repertoire
tot 22.00 uur
• 2 concerten, 2 try-outs
• Bladmuziek en cd van Hilarion
• Kosten € 150
Henny zal een flyer maken om alvast rond te delen op 12 juli a.s.
6.Wat verder ter tafel komt
Peter zal contact opnemen met Leo over de kerkdienst op 3 september in de St Jan de Doper,
voorbereiding
Ans is twee weken afwezig, eerst naar IJsland en dan wandelen in Limburg.
17. 50 uur: Ans dankt ieder voor de inbreng en wij wensen haar een fijne vakantie!
Volgende vergadering: maandag 17 juli om 11.00 uur bij Henny.
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