Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 7 februari 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Peter, Maud, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering om 15.00 en heet iedereen welkom. We hebben een volle agenda (Ans
heeft nog 2 mails met punten gestuurd) en we moeten misschien wat doorschuiven naar een
volgende keer. We zien hoever we komen.
2.Notulen vorige vergadering 10 januari 2017
-punt twee: Hanneke wil graag 1 contactpersoon voor de CC, wie gaat dat doen? Ans wordt de
contactpersoon.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3.Mededelingen/binnengekomen stukken
-KvK: Peter heeft alle stukken binnengekregen en we staan goed geregistreerd.
-Ans moet voor de overdracht van de geldzaken naar Peter bij de Rabobank zich nog legitimeren, dat
kan bij elk willekeurig Rabofiliaal. Er komt alleen een pasje voor de penningmeester.
-Klein Bjerjozka, afhandeling: er is indertijd een bedrag geoormerkt voor KB. Ook heeft Ed zijn
contributie bijdrage geschonken. Dit zou dan samen ongeveer €360 zijn. Peter zal dit nakijken.
Ans zal Renske mailen, dat we akkoord zijn zodra we het exacte bedrag weten.
Mail van:
-Hilde Sloof, opzeggen lidmaatschap, Ans heeft geantwoord
-Anke Wisselink, concert in park Oude Kwekerij, Henny zal antwoorden, past niet in de agenda
-Corien, organisatie concerten overzicht.
Bjerjozka, Ans heeft geantwoord
-Klaas van Duin, opzeggen lidmaatschap, Ans heeft geantwoord
-Klaas van Duin, ledental onder kritische grens
--Eduard de Boer, promotie voor concert in Rotterdam. Henny heeft het rondgestuurd
-Elena, opzeggen lidmaatschap, Ans heeft geantwoord
-Verleid uw publiek, cursus over hoe men zijn publiek vasthoudt.
-Margo, kunnen de notulen voor de leden zichtbaar zijn op de website, ter bespreking
-Corien, cd-verkoop in Sloten, kan dat? Ans gaat het vragen
-Zingen in de St Jan de Doper in Noord-Scharwoude, kerkdienst. Peter gaat informeren wat de
geldelijke mogelijkheden zijn. Hoe groot is het budget?
-Gerie heeft een overzicht gestuurd van alle subsidies die de Gemeente Alkmaar verstrekt heeft. Hier
gaan we nog naar kijken.
-Peter heeft een nieuwe liederenlijst voor het programma in Cool.
-Janny: presentatiescherm bij Chris, Beeldscherm KB bij Herman Plas, zijn de grijze mannenstrikken
ingeleverd door de mannen die van het koor afgaan?
Laurentius heeft meer geld gekregen dan afgesproken met Corien: dit is niet meer terug te vinden,
we laten het zo. De rekening van de Digitale Nieuwsbrief van Alkmaar Prachtstad is binnen en
betaald.
-Vraag van Klaas: Moeten de cd’s niet afgeschreven worden, ze zijn van 2014?
-De snoep voor de kinderen is geschonken door Hanneke.

4.Financien
Tineke heeft een ‘bankboek’ gemaakt voor Peter, dus hij kan aan de gang. Op de lopende rekening
staat €2074,58 en op de spaarrekening €6084.
Hij heeft de rekening van Serge en Margarita (Inspiratiedag) ontvangen en deze zijn afgehandeld.
Wat betreft de contributiebetalingen is het niet altijd duidelijk of men voor de lopende maand of
voor de vorige maand betaalt, omdat men op verschillende data het geld overmaakt.
De rekening bij de Rabobank is een zakelijke rekening en je betaalt dan ook voor ieder bezoek aan de
website en voor overboekingen. (0,05 per keer) Daar staat tegenover dat je wel verenigingskorting
krijgt, maar dat dekt niet het hele bedrag.
Verder een vraag van Tim, hij is een aantal maanden niet geweest wegens werk in buitenland en voor
die maanden wil hij geen contributie betalen. Peter zal met hem praten, dat er gewoon betaald moet
worden. Je bent lid van een vereniging en dat brengt de verplichting mee om contributie te betalen.
Verder heeft Gre een half jaar niet betaald in 2016 en nu wel een half jaar in 2017. Ze loopt dus een
half jaar achter. Ook met haar zal Peter praten.
5.Actueel
-de Inspiratiedag is goed verlopen, positief. Ans heeft wat punten verzameld die de leden genoteerd
hebben:
Uit het hoofd zingen, hand van Serge volgen dan gebeuren er verrassende dingen
Verspreid opstellen
Positiviteit
Openheid over plannen
Meer gerichte individuele aandacht/ groepjes wellicht met Margarita
Meer werkvormen
Open communicatie met iedereen, geen verborgen doelen maar 1 doel voor iedereen
Per week muziek voor volgende week in de map
Kijk eerst wat je zelf kan doen, voordat je anderen wilt motiveren
Heel graag per week huiswerkopdracht
Studieoverzicht voor een paar weken
De plek van de inspiratiedag, mooie locatie, iets voor repetitie?
De inspiratiedag werkt
Het is een goede dag geweest, ook goed was dat er vanuit het koor gereageerd is op de oprichting
van het nieuwe koor van Serge. De confrontatie met Serge was spannend, maar Ans heeft het prima
begeleid. We moeten voor de zomervakantie een terugblik doen met de leden, hoe is het gegaan,
wat zijn de punten die verbetering behoeven.
-Optreden Cool, preview: dit is goed verlopen, we stonden in de foyer en dat was wel wat krap, want
er waren veel toehoorders. Maar de aandacht voor het koor was optimaal, de ontvangst was prima.
-Abdijconcert is in voorbereiding, het staat nu op de website.
-De Krijtberg: 14 mei gaat door, Ans is nog in overleg over de geldelijke vergoeding
-Ledental, we zitten nu op 30 leden en dat is de kritische grens. Ans en Peter zullen een gesprek met
Serge hebben over zijn honorarium. Minder leden, minder geld. Opgezegd hebben, Hilde, Darina,
Elena, Klaas, Miriam.
-ALV: we doen het op een aparte avond en dinsdag 21 maart vanaf 20.00 tot 21.30 heeft de
voorkeur. Peter zal vragen of dat kan in de Blije Mare. De stukken moeten 14 dagen van tevoren
toegestuurd worden.
6.Wat verder ter tafel komt
-De subsidie van de gemeente Alkmaar, overzicht van Gerie: volgende vergadering
-lenteconcert in De Blije Mare, volgende vergadering

-Maud heeft de nieuwe ledenlijst klaar, wachten tot eind maart met rondsturen vanwege de leden
die er dan af zijn?
-Gerda wil Facebook voorlopig niet doen, wie vragen we dan?
-we vragen Madicken niet voor de solo’s. Ans heeft haar ingelicht. Even pas op de plaats. Ans zal met
Serge overleggen. Elena is er waarschijnlijk wel in Sloten.
-Peter heeft de lijst met repetitiedata compleet, het zijn 41 repetities, maar er valt er eentje af i.v.m.
met Wenenreis van Soglasije. Dus dan klopt het weer, 40 repetities. Peter stuurt hem rond.
-Willen we zingen op 9 mei bij de herdenking van de Russische gevallenen. Dit is in Leusden en leden
uit de andere koren van Serge doen ook mee. Margarita zal het begeleiden en dirigeren. Het lijkt ons
een goed idee. (Indrik, Bjerjozka, Hoorns Byzantijns Mannenkoor)
Peter stelt voor 3 mei repetitie bij ons, 5 mei repetitie in Hoorn.
-Verder vraagt Serge of leden van ons koor willen meezingen op 23 of 24 september in de
Allemanskerk in Oudkarspel met een koor uit Schoorl, dat wereldmuziek zingt. Serge is sinds kort de
dirigent van dit koor. Dat willen we ook wel en we zullen het de leden voorleggen.
-Ans zal nog een briefje sturen naar de Laurentiuskerk om de danken voor vele jaren zingen in hun
prachtige kerk.
-Henny heeft een heleboel mappen via de mail gekregen van Janny. Ans vraagt of de algemene folder
over het koor bekeken kan worden. Henny zal een opzet maken.
-Peter heeft de Partiturotheek uit Den Helder ontvangen. Serge weet ook wat er zoal is.
-Maud zal het boek van Walter bestellen
-In Sloten mogen Cd’s verkocht worden.
Het is nu 17.00 uur en we hebben op twee punten na alles besproken. Iedereen hartelijk dank voor
de aandacht en de inbreng.
Wil iedereen kijken wat we moeten doen voor de ALV. De stukken van vorige jaren staan op de
website. Het moet voor 9 maart verstuurd worden naar de leden.

Volgende vergadering maandag 6 maart a.s. om 10.00 uur bij Henny

Alkmaar 12-2-2017
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