Verslag Algemene ledenvergadering Bjerjozka d.d 28 september 2011.
Opening:
19.00 uur, Voorzitter Renske de Vreede opent.
Sergé Latychev, dirigent, is nog afwezig, is hij wel expliciet uitgenodigd?
Afwezig met kennisgeving: Chris Slagmolen, Wil Besseling en Wim vanden Doorn, Christien
de Vries, Gerie Snoeren, Herman Plas, Tineke Roecoert, Ans de Goede.
Op de agenda ontbreekt:
a. Notulen vorige ALV
b. Kascommissie, Klaas maakt afspraak met Herman Plas en Gerie Snoeren, nu beiden
afwezig. Bevindingen worden t.z.t. publiek gemaakt.
Punt 1. Concretisering inhoudelijke visie.
Er zijn 4 dames afgekomen op d workshop van 18 september j.l. Laten we allen ons best
doen om het project per 9 november toch een succes te maken.
Margo Bisschop:
Hoe zit het met de huidige afspraken over representatie?
De Kledingcommissie en de concertcommissie regelen dit.
Hoe ver reikt de samenwerking met de andere koren Hermitage, Indrik en de Kapella Slava
Cultura?
Onderzoek naar de vorm waarin blijft nodig. We blijven 4 aparte entiteiten, onze baten gaan
NIET naar de andere koren. In het evaluerende gesprek na Liturgia Domestica is dit ook
onderling uitgesproken.
Hoe gaan we verder met het vrouwenkoor?
Er moet een goede constructie komen. Op korte termijn spreekt bestuur hierover met Serge.
Koor profiteert er ook van: differentiatie in programmering. Waarschijnlijk wordt de
oplossing gezocht in extra tijd. Ideeën kunnen gemaild worden naar bestuur.
Punt 2. Afscheiding van Artiance.
André Feian: €284 lesgeld wordt verdeeld over de 3 posten: dirigent, huur en overhead.
Welk bedrag gaat naar welke post? Is dit reëel? Ga als bestuur met Artiance om de
tafelzitten om daar duidelijkheid in te krijgen.
Als onderdeel van Artiance lopen wij geen risico. Tel datum: 1 oktober. Het aantal dan
ingeschreven leden bepaalt de inkomsten voor Artiance.
Overigens wordt inschrijving bij Artiance niet jaarlijks automatisch verlengd.
Als Artiance NIET zelf meldt hoeveel inschrijvingen er zijn per 1 okt, zal het bestuur zelf daar
navraag naar doen.
Er kan niet meer geld UIT de pot dan erin komt. Als wij zelfstandig worden, lopen wij zelf het
risico voor de tekorten.
Ed Oosting: Wil je de hoofdelijke aansprakelijkheid ontlopen zal de Belangenvereniging
omgezet moeten worden in een Stichting?
André: Wat kost een zaal huren in Mare Nostrum? Hebben we een opzegtermijn in acht te
houden naar Artiance?
Gerda Hinderink: Maak een begroting om verzelfstandiging te waarborgen.
Renske: Financieel is het een simpel verhaal: Hoe lager het aantal leden hoe groter het risico.
Nu bij Artiance wordt Serge zwaar onderbetaald. Hoe, maar met welke consequenties gaan

we zelfstandig worden. We blijven in contact met Artiance zo lang we onder hun vlag
ressorteren. In april 2012 komt het bestuur met een definitief plan..
Punt 3. Contributie verhoging Belangenvereniging
Leden stemmen in met een verhoging van de contributie aan de Belangenvereniging van €
10 naar € 25 per jaar.
Er is ook nog de koffiepot, hoe gaan we de baten hiervan aanwenden? Er worden al diverse
zaken uit betaald door Margo; cadeautjes, bloemetjes e.d. De bulk stort zij in de
Verenigingskas.
Natalja Yakovleva wordt er niet uit betaald. Er zijn er die twijfelen aan het nut van de
stemcoach. Peter maakt een vraagformulier waarop iedereen individueel kan aangeven of
en wanneer met welke frequentie en tegen welke kosten men les van haar zou willen
hebben. Liefst NIET op de Woensdagavond, onze repetitie-avond.
Punt 4. Bestuurswisseling.
Formeel moeten twee mensen terugtreden en zich eventueel herkiesbaar stellen.
Vergadering gaat akkoord met verlenging status quo. Ledenworden uitgenodigd zich aan te
melden als mede bestuursdienst, met name om het onderzoek naar verzelfstandigheid mede
gestalte te geven.
Punt 5. Rondvraag/mededelingen.
Piet van Splunter heeft contact met Free-lancer-journalist Leo Spruit.
Ans de Goede heeft contact met een muziek recensent van NHD Hans Visser. Dit om de PR
een boost te geven.
Gerda Hinderink: Informeer bij buurthuizen voor oefenruimte.
Contributie betaling: wie houdt bij wie in gebreke blijft? Klaas gaat na zijn vakantie een
inventarisatie maken. Tevens gaat hij de contributie voor het komend seizoen innen.
(de bankrekening van Belangenvereniging Bjerjozka is: 357951816.
Is de DVD vrij van rechten nu we € 75 hebben betaald voor de ruwe beelden? M.a.w. kunnen
we de DVD naar hartelust vermenigvuldigen?
Peter informeert bij Wim Koens wat er op een CD van 27 mei komt te staan en wat deze per
stuk moet kosten als we deze bij hem bestellen.
Klaas gaat de statuten van de Vereniging scannen en beschikbaar maken voor de (nieuwe)
leden.
Renske sluit de vergadering om 20.00 uur.

