Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 3 november 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de bijeenkomst om 13.40 uur en we beginnen meteen maar met de evaluatie van het
weekend in Dopersduin. We zijn heel blij met het verloop. De sfeer was goed, er is goed gewerkt.
Iedereen kon toch een 1-persoonskamer krijgen, omdat er een groep afgezegd had.
Het eten was prima, moest wel geholpen worden met afwassen, maar dat gaf geen problemen.
Zaterdagavond was erg gezellig, verschillende mensen hebben iets voorgedragen, gezongen etc.
Sergej had zijn Bajan mee. Het concert op zondagmiddag trok ook nog aardig wat belangstelling en er
is ongeveer € 80, -- opgehaald. We hebben nog geen rekening ontvangen.
2.Notulen vorige vergadering, 5 oktober 2017
Er zijn geen op- of aanmerking, behoudens dat er een verkeerde datum staat in de aanhef. Het moet
5 oktober zijn i.p.v. 21 augustus. Dit wordt veranderd, het verslag wordt goedgekeurd.
3.Binnengekomen mail/mededelingen
Het mailtje van Renske over de plaatsing van de alten wacht nog op een antwoord. Ans heeft met
Sergej gesproken, maar over dit probleem kwam geen echt contact tot stand. Het is voor hem niet
van belang. Ans zal het met Renske bespreken.
4.Financien
Op de lopende rekening staat nu € 2880,22. Op de andere rekeningen is niets veranderd. Onze leden
betalen trouw en ook de projectleden hebben bijna allemaal betaald.
We moeten in januari/februari wel een gesprek meet de dirigent hebben over zijn vergoeding. Maud
neemt volgende keer de dirigentenovereenkomst mee, die er nog is uit het verleden.
Er moet een ledenvergadering komen, maar pas na 7 januari.
5.Actueel
-projectzangers: dit gaat erg goed, we misten alleen Gertruud afgelopen woensdag.
-Taqa cultuurfonds: weinig kans van slagen, we gaan er geen tijd in steken.
-voorbereiding winterconcert: Sergej is met het programma bezig. Henny zal met de PR beginnen. Ze
zal Trui wel vragen om de kranten te benaderen, maar verder kunnen we het zelf.
-Poznan uitwisseling mail Elly Linger: hier staan we positief tegenover en als we het doen dan
meteen in 2018.
De data zijn 28 april t/m 2 mei, alhier en 20 t/m 24 september in Poznan
We zitten nu in de flow en we weten ook niet hoe het volgend jaar is met het koor. Er zit wel wat aan
vast. Twee concerten, omgeving Alkmaar en in Hoorn en een kerkdienst. De zalen van het
Apostolisch genootschap zijn goedkoop, is er ook eentje in Hoorn? Kerkdienst in Limmen?
Ans zal Dopersduin benaderen over het overnachten, Peter gaat bij de Stayokay in Egmond langs
meteen na de vergadering.
We gaan eerst inventariseren of de leden wel willen, introducés mee?
Hoe gaan we heen, aantal busjes of 1 grote bus? Prijsopgaven vragen. Peter gaat hier achteraan.
Wordt vervolgd!
Verder zijn er geen zaken meer die de aandacht behoeven en Ans sluit de bijeenkomst om ??? uur.
Volgende vergadering op maandag 12 december om 20.00 uur.

