Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 26 maart 2018, aanvang 10.30 uur.
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering om 10.30 uur en zegt dat ze we ernaar moeten streven om 12.30 uur klaar
te zijn, omdat andere verplichtingen roepen.
2.Notulen 5 februari 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Peter heeft alleen nog niets met het alternatief voor de RABOfietstocht gedaan. We hebben tot 31 maart tijd om ons op te geven en dat zal hij doen. Het is niet
meer fietsen, maar je moet nu een soort ‘ likes’ (punten) punten verzamelen bij je achterban.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3.Binnengekomen mail/post
Er zijn mailtjes ontvangen van Elly Linger, vooral over de komende concerten en de uitwisseling met
Poznan.
Margo heeft het hele archief van Bjerjozka overgedragen aan Peter. Peter stelt voor het onder te
brengen bij het Regionaal Archief? Hij zal informeren of dat kan. Het is de eerste jaren keurig
bijgehouden in mappen, maar de laatste jaren niet meer. Dat moet wel eerst uitgezocht worden.
Wat betreft de samenzang in de Grote Kerk in Alkmaar voor heet 500-jarig bestaan: dat laten we zo.
Men kan zich individueel aanmelden, mocht men dat willen.
4.Financien
We vragen ons wel af of er een contract is, waarin staat dat Serge recht heeft bij ontslag op 3
maanden salaris? Volgens Maud en Peter niet. Het is wel genoemd door Renske, maar er staat er iets
op papier?
Op de lopende rekening staat nu € 171,71 en op de spaarrekening € 5000. Peter moet nu voor het
betalen van de dirigent deze rekening aanspreken. Het moet mogelijk zijn, dat we in september nog
naar Poznan gaan; die verplichting zijn we wel aangegaan. Peter zal een overzicht maken van de
kosten, die we nog hebben tot eind september. Repetities tot aan de zomervakantie en daarna niet
meer?
5. Actueel
-Het verslag van de ALV staat op de website, toegankelijk voor de leden.
-We zijn het erover eens, dat we geen verantwoording meer kunnen dragen voor de voortgang van
het koor. De vraag is moet er een extra ledenvergadering komen, wanneer dan en wanneer maken
we het bekend? Pas na de Hylarion concerten? Op 18 juli is de laatste repetitie voor de vakantie, is
dat dan meteen de afsluiting met alleen nog in september Poznan?
We besluiten, dat Ans nu met Serge zal bellen om te melden, dat wij aftreden per 1 oktober a.s.
omdat het financieel niet meer verantwoord is langer door te gaan.
We hebben veel activiteiten ontwikkeld, maar het heeft geen nieuwe leden opgeleverd.
Ans belt om 11.30 uur met Serge en neemt eerst met hem het programma met het Poolse koor door
voor 29 april. Dat begint om 9.30 met de kerkdienst in Oudorp en eindigt met het concert in De Blije
Mare en de gezamenlijke maaltijd. De mededeling daarna, dat we geen toekomst zien voor Bjerjozka
overvalt hem. Hij vraagt om nog geen mededeling aan de koorleden te doen, hij moet erover
nadenken. Hij ziet mogelijkheden en hij is zeker bereid ook financieel wat in te leveren. Die indruk

hebben wij als bestuur bij eerdere gesprekken niet gehad. Ans zal hem op een later tijdstip nog een
keer bellen.
Het inlichten van de leden op 28 maart na de repetitie of na bezoek Pools koor? Dit laten we nog
even, wordt vervolgd.
-Hylarion, lopende zaken. De flyers voor het abdijconcert en de try-out worden door Janny gemaakt.
We moeten er wel aan denken dat we alle mensen die ons geholpen hebben de afgelopen jaren te
bedanken als we stoppen.
-stand van zaken met de uitwisseling Poolse koor: Het aantal mensen dat meegaat is 10-12 van
Bjerjozka en 15 van Indrik, tezamen 25. Er zijn te weinig mensen, die voor het vliegtuig kiezen. Is 25
te weinig voor de bus?
6.WVTTK
Het is 12.30 uur en we stoppen. Alles is voor vandaag gezegd.
Volgende vergadering op dinsdag 24 april, 10.00 uur bij Henny

Alkmaar 9 april 2018
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