Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 24 april 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering, in de agenda staat bij Notulen vorige vergadering de datum 20 maart, dat
moet 6 maart zijn. En bij punt 5 ‘Actueel’ moeten de volgende punten nog toegevoegd worden:
Verslag van het gesprek met Sergé en de enquête.
2.Notulen vorige vergadering, 6 maart 2017
Punt 3, mail Hans Bokhorst, Dit betreft het winterconcert.
Punt 5, blz. 2, Verder heeft ze contact gehad met Herman, dit is Herman Plas.
Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen en het verslag wordt goedgekeurd.
3.Mededelingen/binnengekomen stukken
-Er is via Leo mail ontvangen over eventuele optredens in het Brakenkerkje te Obdam en De Terp en
Oudorp. Het zou weer kunnen net als in de Abdij, een concert van een uur. Bovendien is het in de
directe omgeving. Peter zal contact opnemen en vragen wat de mogelijkheden zijn.
-Uitnodiging voor het feest van Serge en Gini op 17 juni a.s. Er zijn twee aanmeldingen binnen.
-mail van Margo over het sponsoren van een piano in een kindertehuis in Rusland. De mail is naar
alle leden gegaan. Het bestuur gaat hier verder niets mee doen.
4.Financien/stand van zaken
De factuur van Anja is binnen, het aantal gasten klopt niet, er staan er drie te veel op. Peter heeft al
betaald, we laten het zo.
Momenteel staat er €1800 op de betaalrekening en €6000 op de spaarrekening.
De rekening van Sergé voor het optreden in de Abdij wordt bekeken. Hij heeft €388,15 gerekend. Er
is voor het koor van het hele mooie bedrag dat opgehaald is maar €80 overgebleven.
We moeten nog een keer met de dirigent om tafel.
5.Actueel
-ALV: Hanneke moet nog genoemd worden op pag.1. Zij is coördinator van de CC en concertmeester.
Pag.2, Jelena is Elena. Punt 4 mist het woord ‘ gaan’, in het najaar gaan we.
Het datum voor het winterconcert is 7 januari 2018.
Bij financiën moet nog gemeld worden, dat Janny en Trui de kas gecontroleerd hebben en dat Renske
en Gerie het gaan overnemen voor dit jaar.
Maud wil graag zeggen, dat de coaching van Margarita ook niet is doorgegaan, omdat ze door het
aftreden van de andere bestuursleden er praktisch alleen voorstond.
Peter wil liever geen Svetje maken, hij geeft alle punten in de wekelijkse mail door aan iedereen.
Henny zal de belangrijke punten op de site zetten, zodat men het nog kan nakijken.
-verslag gesprek met Sergé, het gesprek is ‘goed’ verlopen, maar we besluiten de dirigent voor onze
volgende vergadering uit te nodigen. Het hele bestuur is dan present en we moeten praten hoe het
financieel verder moet, we hebben weer een lid minder, Christien heeft opgezegd.
-De Krijtberg, er hebben zich 20 zangers opgegeven en Peter en Leo zijn op gesprek geweest. Alles
loopt.
-Winterconcert. Peter en Ans zijn bij Hans Bokhorst geweest en hij komt binnenkort met een offerte.
We kunnen zelf de catering bij de nazit doen. Het ziet er goed uit, kleedkamers, toiletten,
horecagedeelte, parkeerterrein, mooie grote zaal. Mochten we de catering niet rondkrijgen, kunnen
we de heer Lap benaderen (Peter). Maar zelf doen heeft de voorkeur dan verdienen we er nog wat
aan.

-Asna wil graag voor ons koken op de laatste repetitieavond (12 juli), een Surinaamse maaltijd voor
10 euro/persoon. Is het misschien leuk om de bezoekers te laten ervaren hoe een repetitie gaat,
inzingoefeningen, adem etc. etc. Niet te moeilijk, niet te lang. Veel mensen hebben geen idee wat bij
zingen komt kijken.
Henny en Ans zullen een opzet voor de uitnodiging maken, ook kranten benaderen. (Trui) Flyeren in
de buurt.
-Kunnen we voor Hylarion projectleden vragen? Overleggen met Sergé of dat kan en dan een datum
waar we naartoe werken.
6.Wat verder ter tafel komt
Maud is bij het concert van Chris geweest en ze heeft een foldertje meegenomen dat bezoekers
kunnen invullen met adres, mailadres etc. We kunnen dan nieuwsbrieven rondsturen over komende
concerten. Maud gaat kijken of ze een opzet voor ons kan maken. Verder maakt Maud ook een
samenvatting van de enquête.
Margo heeft de extra muziek voor mensen die komen kennismaken met ons koor Wil ze dat blijven
beheren? Verder moeten we als bestuur ons ook even voorstellen bij aspirant leden en de opvang
niet alleen bij de mentoren laten.
Ans sluit de bijeenkomst om 11.50 uur en dank iedereen.
De volgende vergadering is maandag 15 mei a.s. bij Henny. (Sergé) wordt uitgenodigd)

Alkmaar, 27 april 2017
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