Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 16 januari 2018
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Er was enige verwarring over de aanvangstijd, maar iedereen is om 10.30 uur aanwezig. Ron heeft
meteen een vraag of hij meer ruimte op de website mag aanschaffen bij de provider. Er staat nu
zoveel muziek op, dat er niets meer bij kan. Dat wordt goedgekeurd door de penningmeester. Het
wordt nu € 36,-- per jaar en nu bij de verandering krijgen we er 2 maanden bij. Dus € 36,-- voor 14
maanden. Hierna opent Ans de vergadering om 10.40 uur.
2.Notulen vorige vergadering, 12 december 2017
-De try-out van Hylarion in De Blije Mare op 11 april: Peter vraagt of die datum vast is. Ans zal het
nog goed afstemmen met Aisha.
-Ed heeft alle beelden via de beamer tijdens ons winterconcert verzorgd. Dat was een succes,
mensen vonden het erg mooi, jammer dat wij er niets van hebben gezien. Ed heeft wel een link
gestuurd naar de koorleden. Hij zal tijdens de ALV bedankt worden tezamen met de andere leden die
hand en spandiensten verlenen. (Trui, Janny, Gerie, Margo) De website is besproken met Ron. Verder
geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3.Binnengkomen mail
-Na alle verwarring rond het overlijden van de vader van “Patricia”, kan beter melden, dat het Oost
West Ensemble gezongen heeft de uitvaart.
-Gertruud heeft zich afgemeld, het is haar op dit moment te veel, maar misschien dat ze op een later
tijdstip lid wil worden.
-Ed heeft gemaild, dat Arda wil meedoen aan het project Hylarion en daarna misschien weer lid
wordt. Hoe doen we dat met de kosten? We stellen voor: € 25,-- euro voor Hylarion en daarna kan
het lidmaatschap ingaan. Ans zal dit doorgeven aan Ed.
-Verder een mal van Andre Fijan over het concert; goed concert, maar jammer dat het kennismaken
met het koor na afloop niet uit de verf kwam.
-Een mail van Margarita over heer Vingerhoed, zij kent hem niet en het komt haar onbekend voor.
We laten het verder zo en geven geen telefoonnummer door.
-de creditnota van Dopersduin is binnen en het klopt precies met wat Peter zelf uitgerekend had. Ans
heeft het nagekeken. Peter zal het verder afhandelen met Indrik.
4.Financien
Peter is klaar voor de kascommissie. Dat zijn dit jaar Gerie en Renske. We moeten nog € 195,-betalen aan het Apgen en € 2972 aan Dopersduin. Dat is € 1800 voor Bjerjozka en € 1100,-- voor
Indrik.
De spaarrekening is nog steeds € 6000 en daar mogen we best een beetje trots op zijn. De wijn die
over was van het concert is verkocht aan de leden en dat heeft € 50,-- opgebracht.
Op de betaalrekening staat nu € 1381,20 en Peter heeft in kas € 1397,--. Hij zal alles afstorten. We
hebben aan het winterconcert ongeveer € 300,-- overgehouden.
5.Actueel
-Terugblik winterconcert: we zijn heel tevreden, alles goed gegaan. De locatie was prima, parkeren
was goed, drankjes gratis was echt gastvrij, zaal mooi, beelden mooi, aardige mensen etc. etc.
Maar we kunnen er helaas niet terug, want het wordt veel duurder. Peter zal het opnemen met het
Apgen, dat ons optreden met het Poolse koor hier niet kan doorgaan. Het kan in De Blije Mare. Ans

heeft al contact gehad. Hoe zit het met Sergej, kosten? We moeten met hem overleggen. N.B.: alle
plastic glazen waren op.
-Poznan: we moeten na de ALV een besluit nemen. Peter zal nog een keer de mail rondsturen wie er
nu echt willen meegaan.
-Sloten: Peter zal contact opnemen met Bert Stilma over het programma, vooral de duur van het
concert. Het hangt ervan af hoe lang het programma is of we nog andere liederen kunnen zingen.
-Kerkdienst Oudorp: Henk Pielage heeft gevraagd of we tijdens een kerkdienst willen zingen. Dat
willen we zeker, maar dan na september. Peter wil er nu € 250,-- voor vragen, want anders leggen we
erop toe. Hij zal het opnemen met Henk.
-ALV: deze zal plaatsvinden op 6 maart, 13 februari kon bij nader inzien niet. We moeten het verslag
van het bestuur maken, het financieel overzicht, de agenda en weer een opinieblad, zoals we eerder
gedaan hebben bij de Bindingsdag in januari. Het koor moet zich uitspreken hoe we verder gaan.
Opgaan in.., doorgaan als projectkoor, samenwerken…… Dus terugkijken en vooruit!
6.Rondvraag en volgende vergadering
Er zijn verder geen zaken meer die direct aandacht behoeven en Ans sluit de bijeenkomst om 12.20
uur.
De volgende vergadering is op 5 februari 2018 om 10.30 uur.
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