Notulen Algemene Ledenvergadering Bjerjozka d.d. 6 februari 2013,
aanvang 19.00 uur
Aanwezigen, zie hieronder, afwezigen en laatkomers als zodanig gemeld.
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Sergé Latychev
Hanneke Oostendorp
Gré Snip-Carpentier
Renske de Vreede
Ans de Goede
Christien de Vries
Gerie Snoeren
Gerda Hinderink
Carla Stolwijk-Buys
Hilde Slooff
Trui Woudstra
Nicole Haselager
later
Femie Weel
Leo Bisschop
Wil Besseling
Ed Oosting
afw
Chris Slagmolen
Herman Plas
André Fijan
Margo Bisschop
Jannie Barwegen
Judith Eikel-Koorn
Sophie Dorsman
Maud Oosterbeek
Hannie Eilander
Tineke Roecoert
afw
Gieni Wezelman,
Mirjam del Tin
Corien Kremer
Peter Trompert
Wim v.d. Doorn
Klaas van Duin
Ina Koning
afw
Kees Bijvoet
later
Henk Kranenburg afw
Victoria Venneker afw
Totaal aanwezig: 30

Voorzitter Renske de Vreede opent de vergadering om 19.00 uur. Legt reden van
aanwezigheid dirigent Sergé Latychev uit. Margo Bisschop heeft schriftelijk
bespreekpunten ingediend. Aan de orde komen het beleidsplan en de evaluatie van
het vorige beleidsplan. Wat hebben we gedaan met de op- en aanmerkingen van de
leden daarop? Onze verantwoordelijkheid naar onze dirigent is veranderd met het
zelfstandig worden. We zijn nu los van Artiance. Er zijn geen opmerkingen over de
vergaderorde.

1 Evaluatie 2012 (punt 1 van het beleidsplan)
Er zijn geen opmerkingen hierop.
2. Voorstellen bestuur t.a.v. verbeterpunten.
 Voorstel inzet Natalja Yakovleva, stemcoach. Op dit moment hebben 8
mensen belangstelling, 2 vraagtekens. Peter Trompert neemt contact op met
Natalja.
 Ruslandreis: juni is onmogelijk voor onderwijsmensen. Zomervakantie 2014 in
Noord Nederland loopt van 5 juli t/m 17 augustus, week 28 t/m 33. Eind juni
zijn veel studenten bezig met examens kans op goedkoper logies is dan
groter. Eind augustus/september zou ook kunnen. 23 mensen melden zich
aan waaronder slechts 2 bassen! Gastzangers uitnodigen? Judith Koorn en
Kees Bijvoet melden zich als medeorganisatoren naast Klaas van Duin en
Peter Trompert uit bestuur.
 Russisch Vuurwerk: schema en deelnemende groepen zijn gewijzigd. Daarom
uitstel tot najaar 2013. Subsidie is aangevraagd bij Prins Bernhard
Cultuurfonds N-H. Bij VSBfonds en gemeente Alkmaar is deze in
voorbereiding. Bestuur wil in ieder geval het materiaal gebruiken in komende
winterconcert al dan niet in samenwerking met Alkmaar Brass.
 CD-opname in mei. Op 25 mei gaat dit gebeuren in de Terpkerk in Oudorp,
gevolgd door een concert in de Oud-Katholieke kerk in Egmond aan Zee. Cdopname bestaat uit 60 minuten materiaal gebaseerd op het afgelopen jaar met
kerstliedjes. Tijdens het concert worden de kerstliedjes zo mogelijk vervangen
door materiaal uit Russisch vuurwerk. Een arrangement met een restaurant in
dit dorp wordt onderzocht.
3. Toelichting op financiën van 2012 door Klaas van Duin.
 Kerstconcerten gaven positief saldo van € 577. Den Helder telde 30 betalende
bezoekers, St Laurentius Alkmaar 145. Concerten zijn nodig om financieel
rond te komen. Er zijn 31 leden nodig om de benodigde contributie te
genereren.
 Hanneke Oostendorp merkt op dat automatisch betalen moeilijk gaat, als er bij
moet staan voor welke periode het is. Leden wordt gevraagd de contributie
vooruit te voldoen. Door dit automatisch per eerste van de maand te doen is
het vanzelf duidelijk voor welke periode het is.
 In april zal het financieel jaarverslag over 2012 af zijn. Herman Plas en Ans de
Goede vormen dan de kascommissie. In 2014 gaat Ans de Goede over het
financieel jaar verder als kascommissielid met ??? (vacature).
4. Doornemen koorafspraken en invullen vacatures.
 Koorafspraken komen ook beschikbaar voor nieuwe leden in een
introductiemapje.
 Judith Koorn ziet graag een portretgalerij op de ledenpagina van de site. We
proberen een groepsfoto te maken waarop je d.m.v. een klik op het hoofd, de
naam van het betreffende koorlid ziet verschijnen.
 Margo Bisschop wil graag in vakanties door repeteren. Bestuur streeft naar 40
repetities in kalenderjaar 2013. Voor 2014 valt dit verder te bezien.
 De contributie is €300 per kalenderjaar, (ofwel omgerekend €25 per maand)
 Aanspreekpunt voor de alten wordt Femie Weel.













Na beëindiging lidmaatschap blijven partituren eigendom van het oud-lid.
Registreren en melden van afwezigen gaan we voortaan voor aanvang van
de repetitie doen.
De concertcommissie wil graag aanvulling. Sterke voorkeur voor iemand die
ook wil toetreden tot het bestuur. André Fijan heeft zich bij het bestuur gemeld
als gegadigde, terwijl Margo Bisschop zich staande de vergadering aanmeldt.
André wordt bij acclamatie benoemd in de concertcommissie én als opvolger
van Corien Kremer in het bestuur.
Er moet een rooster van aftreden komen voor bestuursleden. De statuten
vragen hierom..
Kledingcommissie die zich bezig houdt met “looks en mores”: Trui Woudstra
en Femie Weel melden zich aan, (beiden in groene outfit!). Hannie Eilander
en Gré Carpentier zijn bereid hand- en spandiensten te verrichten.
Hanneke Oostendorp blijft concertmeester.
Het dubbelkwartet is onderdeel van Bjerjozka en treedt naar buiten als hier om
gevraagd wordt, m.n. bij workshops en activiteiten overdag.
“Svetje” André neemt deze taak van Corien Kremer over.
Verantwoordelijkheden dirigent. Sergé merkt op dat er NIET bij staat dat hij
ook moet dirigeren!. Dit wordt aangepast.
Verantwoordelijkheden bestuur: Omwille van de transparantie worden de
notulen van bestuursvergaderingen ook op de ledenpagina van de site gezet

Rondvraag:
Sophie Dorsman: Is 40 koorleden als streefgetal niet te veel? Sergé’s toelichting,
komend uit traditie van koren van ong. 80 zangers, of het 34 of 40 leden zijn, dat
maakt niet uit. Het gaat om kwaliteit van individuele zangers. Daar willen we er graag
meer van. Met name eenzelfde aantal mannen- als vrouwenstemmen.
Herman Plas: Ga naar www.zing.nl Als je daar meldt dat je projectzangers nodig
hebt, komt men wel.
Jannie Barwegen: Vraagt ideeën/teksten voor de opzet van een flyer om mannen te
werven; kan gestuurd worden naar de secretaris.
Hanneke Oostendorp: Een ledenstop voor alten is niet formeel te maken. Sergé
moet hierin een stem hebben en bepaalt mede of een nieuwe alt aangenomen kan
worden.
Judith Koorn: Kan de ALV voortaan niet gewoon om 19.30 begonnen worden? Kan
het aantal koormailtjes niet beperkt worden? Dit wordt door het bestuur nader
bekeken voor de volgende ALV
Margo Bisschop: Contacten zoeken met liturgische werkgroepen binnen kerken om
in hun diensten onze zang aan te bieden, moet lopen via de PR of de
concertcommissie. Liturgisch werkgroepen zijn te vinden op internet.
Leo Bisschop: Kan er tijdens het concert van18 april of de CD-opname een goede
groepsfoto gemaakt worden door een familielid of vrijwilliger?
Afsluiting:
Op de vraag van voorzitter Renske de Vreede of de leden kunnen instemmen met
het beleidsplan en de koorafspraken, kwam een positief antwoord. Nadat zij Corien
Kremer voor haar tomeloze inzet in het bestuur had bedankt, sloot zij om 20.14 uur
de vergadering.
Peter Trompert,

secretaris

