Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 5 oktober 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Ans is terug van haar vakantie in de Baltische staten en ze vertelt ons over een mooie reis. Ze opent de vergadering
om 10.30 uur. Ze heeft Sergé nog uitgenodigd voor de vergadering, maar hij had geen dringende zaken op dit
moment. Hij is tevreden met hoe het nu gaat.
2.Notulen vorige vergadering 21 augustus 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
3.Binnengekomen mail/mededelingen
-een bericht van Alkmaar Prachtstad, of we willen adverteren in het nummer van december.
-een mail van De Terp, er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, Adri van Mastrigt is geen bestuurslid meer.
-een mail van Renske, over de repetities en over de plaatsing van de alten. Ans zal met Sergé
spreken over de plaatsing, maar niet over de klacht van Renske over zijn aanspreken van vooral de sopranen. Dit is al
verschillende keren gedaan. We kunnen wel als het gebeurt hem meteen erop wijzen, dat het te ver gaat.
4.Financiën
Er staat nog steeds € 6000 op de spaarrekening, in kas is € 146,05 en op de lopende rekening staat
€ 1347.77. Hier is wel vooruit betaalde contributie bij. Sergé heeft voor de kerkdienst in de Sint Jan de Doper 2 uur
gerekend en heeft € 150,-- ontvangen. Jaap Cost Budde heeft de opzegging van zijn lidmaatschap per mail bevestigd
wegens gezondheid’s redenen. Zijn contributie voor de maanden november/december zal Peter terugbetalen. Op dit
moment hebben we 21 leden.
5.Actueel
-Dopersduin. Er is in de afwezigheid van Ans enige discussie geweest met Elly Linger over de bijdrage aan het
weekend. Het voorstel is dat het hele weekend € 75 kost en dat daggasten € 37,50 betalen.
Daar wordt verder niet meer over onderhandeld. Ans zal dit opnemen met Elly. De kleding voor de concerten is
zwart, ook in Dopersduin. Henny zal een flyer maken om rond te brengen in Schoorl. Verder moeten de leden hun
achterban aanspreken, mail, facebook etc.
-Hilarion, we hebben nu 8 projectleden, Maud houdt de ledenlijst bij. De projectleden kunnen ook meedoen aan het
weekend.
-De Terp 26 november. Peter heeft bericht gestuurd dat we van een concert moeten afzien.
-we gaan adverteren in Alkmaar Prachtstad, een derde pagina voor € 150. Henny zal een artikel opstellen.
6.Wat verder ter tafel komt
Er is een concert variée in Mare Nostrum, Maud vraagt of het een idee is daaraan mee te doen. Het is wel kort dag,
want het concert is op 4 november. Ze zal informeren wat de mogelijkheden zijn en woensdagavond vragen welke
leden kunnen zingen die dag.
Ans vraagt of het verslag van het overleg met Indrik van 28 augustus is rondgestuurd, ook naar de dirigent? Henny
heeft het doorgestuurd, maar ze zal het nakijken.
Ans sluit de vergadering om 11.40 uur en dankt iedereen voor de inbreng.
Volgende vergadering is op 3 november om 13.30 uur bij Henny
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