Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 12 december 2017
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de bijeenkomst om 20.30, een half uurtje later dan gepland, je kunt nog de weg kwijtraken
op weg naar de Marsmanstraat. We hebben een uitgebreide agenda, missen we nog iets?
We kunnen niets meer bedenken.
2.Notulen vorige vergadering, 3 november 2017
Wat betreft de mail van Renske over de plaatsing van de alten, Ans heeft dit met Serge en Renske
besproken en het is afgehandeld. Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden
goedgekeurd.
3.Binnengekomen mail/mededelingen
Verschillende mails met aankondigingen van concerten, deze zijn doorgestuurd naar de leden.
Mail van het Apgen, er is een andere contactpersoon te weten Wim van Rosmalen.
Mail van Gertruud over het meezingen van projectzangers met winterconcert, beantwoord door
Peter.
Mail van Ed met een oproep aan alle koorleden voor inzet bij concerten en projecten. We laten het
zo, maar we hebben wel gemengde gevoelens hierover.
Verschillende tenoren en alten van Indrik komen ons versterken bij het winterconcert. Ze komen met
trein en auto. We hoeven hiervoor niets te regelen.
4.Financien
Er is na het concert in Dopersduin € 113, -- opgehaald en dat is gedeeld met Indrik, ieder € 56,50.
Er zijn huisjes gehuurd voor het koor uit Poznan, Peter heeft hiervoor € 391,25 overgemaakt, Indrik
betaalt eenzelfde bedrag. Op de spaarrekening nog steeds € 6000, -- en op de betaalrekening
€ 1487,47.
5.Actueel
-Winterconcert: Maud heeft een lijst meegenomen waarop we alles wat we nog moeten doen
kunnen noteren en afvinken. Peter en Ans zullen contact opnemen met het Apgen om te vragen of
we om 13.00 uur in de zaal kunnen. De koorleden zal gevraagd worden of men familie of vrienden
heeft die kunnen helpen met het schenken van koffie/thee (bij binnenkomst), drankjes in de pauze.
Na afloop is er nog een samenzijn van het koor. We moeten om 17.30 uur klaar zijn. Schoonmaken?
Wie doet de kaartverkoop, Bert en….? Maud zal Ginie vragen of ze wil helpen met koffie en thee.
Henny en Maud zullen gastvrouw zijn en de mensen ontvangen. Ans is concertmeester, maar het zal
niet zo veel zijn als in de Laurentiuskerk. We lopen zal het toneel op, geen moeilijke wisselingen, etc.
Corsage: de rode? Kleding zwart. Heren rood strikje? Peter en Ans gaan naar de Sligro voor de
inkoop, ook bekertjes/glazen (plastic)
Ans nodigt Corien en Piet uit als vrienden van Bjerjozka. Kan Ed voor de Beamer zorgen.
De PR: de flyers worden gemaakt, Henny gaat naar Janny die gelukkig even wil helpen. De kranten
worden benaderd door Trui.
We moeten niet vergeten, Trui, Janny en Gerie te bedanken voor hun hulp.
-Hilarion: gezamenlijk repeteren, 9 maart bij Indrik, 21 maart bij Bjerjozka. Try-out op 11 april in De
Blije Mare. Ans zal informeren of dat kan. We nodigen weer de buurtbewoners uit.

-Koor Poznan bij ons: Peter heeft contact gehad met Henk Pielage van de Laurentiuskerk in Oudorp
en we kunnen op 29 april zingen in de dienst van 9.30 uur. Ook op 29 april kunnen we terecht in het
Apgen en wel om 15.00 uur. Verder uitwerking volgt nog. We moeten ook nog iets organiseren voor
het koor, stadswandeling Hoorn of Enkhuizen, strand, duinen…….
Het concert in Hoorn organiseert Indrik. En hoe zit het met het gezamenlijk repertoire? En hoe zit het
met onze dirigent, moet hij ook nog betaald worden voor een en ander en wij betalen toch niet voor
de Poolse dirigent? Wordt vervolgd.
-Berjozka naar Poznan: dit laten we even rusten, er is nog tijd genoeg. Wel weten we van Serge
hiervoor vraagt en dat is € 1200, -- zwart of € 1500, -- met factuur all-in.
6. Rondvraag
-Ans wil graag weten hoe het met de projectleden gaat, is men tevreden. We zullen het komende
repetitie informeren. Ans zal ze even samenroepen in de pauze.
-Ans vraagt of Ron wat kan aanpassen op de website, er staan oude foto’s op. Henny zal het
doorgeven. Bovendien staat informatie die relevant is voor eventuele belangstellenden achter de
inlog voor leden. Dit zal aangepast worden.
-Waarom zingt Peter geen solo op het winterconcert, alleen Margo en Leo staan nu op de planning?
Peter heeft geen idee, maar hij vindt het best zo.

Ledenvergadering: dinsdagavond 13 februari om 19.30 uur in De Blije Mare.
Volgende vergadering dinsdag 16 januari om 10.30 uur.

Alkmaar 29 december 2017
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