Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 21 augustus 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1. Opening
We beginnen om 10.00 uur. Er zijn verder geen aanvullingen of wijzigingen op de agenda. Het
belangrijkste is de voorbereiding op ons gesprek met het bestuur van Indrik
2. Notulen vorige vergadering 17 juli 2017
Geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
3. Binnengekomen mail
Een mailtje van Gerie over de subsidies van de gemeente Alkmaar. We zijn nu al te laat voor 2018,
we houden het voor 2019 in gedachten.
Verder heeft Ans een telefoongesprek gehad met Nico Klaasen van Soglasije, hem was ter ore
gekomen, dat er wat ‘ruis’ is tussen onze beider koren. Maud laat dan een bericht zien dat Gerda op
haar facebook pagina heeft gezet naar aanleiding van het grote aantal leden van ons koor dat naar
Soglasije is gegaan. Ans heeft hier met Klaas over gesproken en ook uitgesproken, dat wij hierdoor
wel in de problemen gekomen zijn, niet alleen door de stemmen die we missen, maar ook financieel.
Het is goed dat dit gezegd is, het gesprek is goed afgesloten. We gaan de websites linken.
4. Financien
Er is sinds 17 juli niets veranderd. We kijken eind oktober hoe we er voorstaan en eventueel
schrapen we het winterconcert. We richten ons nu op Hilarion. Daarna ledenvergadering en zeker
niet nu om het ledental te bespreken naar alv het vertrek van Hanneke. Dat geeft onrust, gedoe en
haalt de energie uit het koor. Ans zal op de eerste repetitie volgende week hier iets over zeggen.
5. Actueel
-Dopersduin: we hebben nu 16 aanmeldingen, hoeveel slapers? Ans zal voor ze met vakantie gaat op
4 september het aantal deelnemers en slapers inclusief Indrik doorgeven, zodat men ongeveer weet
waar men aan toe is. Ze zal Henny als contact persoon opgeven tijdens haar afwezigheid.
-Hilarion voortgang: Peter zal de oefen cd maken.(voor wei dat wil) Kosten € 5,--, de projectzangers
krijgen hem gratis. Er zijn nu 4 aanmeldingen, 2 bij Indrik en 2 bij Bjerjozka.
-alle oud-leden krijgen nog een mailtje of ze willen meedoen, Maud zal de lijst nagaan wie dat zijn.
-we kunnen nog een keer een persbericht doen in september dat men tot eind oktober kan
instromen? WE gaan het met Indrik overleggen.
-de bladmuziek voor de projectleden zullen we zelf printen, we doen alle vier 2 setjes. (dit is intussen
achterhaald, Margo heeft ze al gemaakt) Indrik zorgt voor hun eigen projectleden.
-de stemtest moet de eerst avond eigenlijk gebeuren. Ans zal overleggen met Serge.
-Serge zegt dat er geen voorzanger komt, dat vinden wij wel heel jammer. Kunnen we zelf iets doen?
Peter of Ed?
-kerkdienst St Jan de Doper, alles is gereed. Peter zoekt nog contact met de kerk. Ans neemt de cd’s
mee om te verkopen.
6.Rondvraag
Henny heeft van Corien nog wat spullen van het koor gekregen, o.a. cd’s en de Macro klantenkaart.
Cd’s neemt Ans mee en Peter de Macro kaart. Nog wat andere zaken blijven bij Henny zoals
naamkaartjes, potloden, doeken met uitspraken van de dirigent.

Volgende week maandag naar Indrik in Hoorn. Peter rijdt en we verzamelen in de Marsmanstraat om
18.45 uur.

Volgende vergadering 5 oktober 10.00 uur bij Henny
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