Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d.17 juli 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering om 11.00 uur, het bestuur van Indrik komt nu niet. We zullen nu eind
augustus bij elkaar komen.
2.Notulen vorige vergadering, 19 juni 2017
Peter heeft de glossy van het klooster gekocht en het stuk over broeder Lorieux gelezen. Hij stelt
voor contact op te nemen. Verder zijn er geen op – of aanmerkingen.
3.Mededelingen/binnengekomen stukken
Mail van Elly Linger, dat men liever eind augustus het gezamenlijk overleg heeft.
4.Financien
Het concertje op 12 juli heeft € 115 opgebracht. Serge heeft geen factuur gestuurd, het is gewoon
een repetitie geweest. Het saldo op de lopende rekening is € 1492,31. De spaarrekening is niet
veranderd. We praten over het bedrag, dat we per maand aan contributie missen om gewoon te
kunnen repeteren en de dirigent betalen en dat is € 300 per maand. We praten over de
opzegtermijn, 1 maand is wel erg kort. Het is bij andere koren 3 maanden. Dit moet een punt op de
agenda voor de ledenvergadering zijn. Maud zal het inschrijfformulier nogmaals bekijken. Er moet
ook iets genoemd worden over de intentie, dat men lid wordt voor een jaar.

5.Actueel
-evaluatie laatste repetitie en optreden en het samen eten. We vonden het allemaal een geweldige
avond. Lekker gegeten en een leuk optreden verzorgd met een groot aantal bezoekers. Dat was
boven verwachting er waren ongeveer 80 mensen. Eer wordt voorgesteld om dit volgend jaar nog
een keer te herhalen en er misschien een traditie van te maken. Het is goed voor de bekendheid van
het koor.
-3 september zingen in de St Jan de Doper. Peter en Leo hebben overlegd en er zijn liederen
uitgekozen. Het zijn er niet zoveel, maar Serge vindt het voldoende. We hebben maar 1 repetitie en
het lijkt hem daarom beter het zo te laten.
-er is nu geen contact met Dopersduin, na de vakantie pakken we dat weer op. We spreken wel af,
dat het bedrag gewoon € 75 euro voor iedereen, ook als men thuis slaapt. Als we daarmee geen
schuiven, krijgen we ook vragen over het wel of niet mee-eten. Het is zaterdag 3 keer zingen en
zondagochtend nog een keer en dan een matineeconcert.
-wat betreft het projectkoor, wij willen graag € 90 voor het hele project, maar Indrik zit hier met € 60
onder. Serge moet beslissen hoe vaak we samen repeteren en wanneer de try -outs zijn. Dan is er de
vraag of we wat de financiën betreft samen optrekken. Dus alle kosten en baten delen. En wij
hebben in de Abdijkerk een vrije gift, hoe zit dat met de Koepelkerk in Hoorn?
Op dit punt besluiten we om Elly Linger te bellen. Het verslag van dat gesprek was al verstuurd en
wordt hier nogmaals bijgevoegd.

Indrik en Bjerjozka: afspraken over het project Hilarion
Vanmiddag (17 juli 2017) zijn in een telefoongesprek tussen Peter Trompert en Elly Linger en Ans de
Goede en Elly Linger de volgende afspraken gemaakt over het gezamenlijk koor project Hilarion:
Samen of apart: wat betreft de PR en de financiën wordt besloten samen op trekken. Kosten en
opbrengsten worden gedeeld.
Werven projectleden: beide koren trekken samen op en starten een gezamenlijke PR-campagne om
projectleden te werven. We beginnen zo snel mogelijk, de laatste week van juli en vervolgens nog
een keer eind augustus. We maken een gezamenlijk persbericht. Elly heeft een eerste opzet gemaakt
en wij zullen hier nog een aanvulling op maken en ter goedkeuring doorsturen. We zullen kranten
benaderen, flyeren, de leden moeten hun netwerk benaderen via de mail en facebook en alle andere
digitale middelen.
De datum dat men aansluit: Bjerjozka stelt voor 22 september in Hoorn en 27 september in Alkmaar.
(Indrik wil eerder beginnen, hierover horen wij nog). De projectzangers zingen mee van 19.30 uur tot
21.00 uur, daarna is het pauze en gaan de koren verder met het eigen programma.
Kosten voor projectleden: Indrik vraagt € 60,- en Bjerjozka € 90,--. Het voorstel wordt € 75,-- en Elly
zal hiermee teruggaan naar haar bestuur of men hiermee kan instemmen. In dit bedrag zit
inbegrepen de bladmuziek + map en een cd, die gemaakt kan worden door Peter.
Concerten en try-outs: Er zijn twee concerten en twee try-outs. De concerten zijn op 15 april in
Egmond-Binnen en 22 april in Hoorn. De try-outs gaan in overleg met de dirigent. Bjerjozka wil deze
try-out doen in De Blije Mare op een repetitieavond om de kosten te drukken. Dit is misschien ook
een optie voor Indrik, Elly zal het bespreken met haar bestuur. Het is zo, dat de beide kerken voor de
concerten hun kerk gratis ter beschikking stellen en er geen entree geheven wordt. Er mag
gecollecteerd worden, de Abdij vraagt 25% van de opbrengt, de Koepelkerk 50%.
Samen repeteren: de koren zullen een aantal keren met elkaar repeteren, hoe vaak en wanneer
wordt besloten door de dirigent. Het is wel zo dat de leden individueel naar elkaars repetitie kunnen
gaan. Bjerjozka repeteert op woensdagavond en Indrik op vrijdagavond. Het staat iedereen vrij bij
elkaar langs te gaan.
Weekend Dopersduin: Bjerjozka heeft in oktober een koorweekend, waar bij op zondagmiddag een
matinee concert gegeven zal worden in de kerk op het terrein van Dopersduin. De leden van Indrik
kunnen zich ook opgeven.
Het weekend kost € 75,-- voor het gehele weekend. Dit is een uit onderhandelde prijs waarin niet
alleen het eten en slapen zijn begrepen, maar ook het gebruik van oefenruimtes en de kerk voor het
concert op zondagmiddag. Er kan niet onderhandeld worden over ‘ zonder overnachten of zonder
maaltijd’. Elly moet hierover met haar bestuur en leden overleggen. Ook hier geldt dat de kosten
voor de dirigent samen opgebracht worden. Sergé brengt voor het koorweekend 10 repetitie-uren ad
??? in rekening. Daarnaast worden zijn reis en verblijfskosten vergoed. Bij benadering zal het gaan
om een bedrag van 1000 euro. (500 euro per koor).
Verder had Elly nog informatie over de uitvoering. Het wordt niet de gehele Mis, maar een
concertante uitvoering. Sergé is in onderhandeling met een Voorganger en Diaken. Mocht dat niet
lukken dan wordt er geprobeerd een bariton/bas te vinden, die dit op zich kan nemen. Er is ook een
website waarop de vertaling staat van het hele werk. (aan Sergé vragen)

Het overleg tussen beide besturen is op 28 augustus a.s. om 19.30 uur bij Ljenna Kolobova,
Watersnip 26, 1628 EG Hoorn
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------------------------------------------------------6.Rondvraag en sluiting
Er zijn verder geen vragen meer en Ans sluit de vergadering om 12.50 uur.
De volgende vergadering is op maandag 21 augustus 2017 om 10.00 uur bij Henny.
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