Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 24 april 2018, aanvang 10.00 uur, 11.00 uur dirigent schuift aan.
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist, vanaf 11.00 uur Sergé
1.Opening
Ans opent de vergadering om 10.10 uur. We nemen even de lopende zaken door en bereiden dan
het gesprek met Sergé voor.
2.Notulen 26 maart 2018
We moeten ons nog opgeven voor de vervanging van de Rabofietstocht, de populariteitstest. Dit kan
nog tot eind mei. Peter zal dit doen. We moeten het dan ook aan de leden doorgeven.
Ans meldt dat er te weinig mensen zijn voor de bus naar Poznan. Het wordt dus vliegen of met de
eigen auto. Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3.Binnengkomen mail en mededelingen
Er is een mailtje ontvangen over de Open monumentendag op 8 september. Willen we daar
optreden, dat is dan in de hal van het Regionaal Archief. Willen we dat? We zullen het de dirigent
vragen?
Verder een mailtje van Elly over Radio Noord-Holland. Je kan daar je activiteit melden en dan kom je
op de radio. Ans zal hier nog achter aan.
En Trui vraagt of we ons concert met het Poolse koor op de website van het NHD kunnen zetten. Ron
zal dit doen.
Mail van projectleden, die geen (Marjan) en wel (Ans en Marlies) lid worden.
4.Financien
Peter heeft een berekening gemaakt van inkomsten en uitgaven van mei t/m september. Hij heeft
alleen gerekend met € 30 i.p.v. € 25 contributie. Hij maakt een nieuwe berekening. Maar het is wel
heel duidelijk, dat we zo niet kunnen doorgaan. Misschien tot de kerst………?
5.Actueel
-Terugblik op de uitvoeringen Abdij en Hoorn. Daar zijn we tevreden over. Alles is goed verlopen,
geen problemen of wanklanken. Ook nog redelijk wat publiek, maar de opbrengsten dekken de
kosten niet.
-voortgang Cappella: alles is geregeld, we hebben alleen nog de lunch na de kerkdienst in Oudorp.
Ans zal voor broodjes zorgen etc. Er is weinig tijd om ergens buiten te lunchen. Misschien toch
meteen naar de Mare en daar lunchen? Peter zal ook consumptiebonnen maken, ook voor het
concert in Schagen, zodat mensen een gratis kopje koffie kunnen halen.
-Ook moeten we melden aan de leden dat er 2 mei geen repetitie is. Het staat wel op het rooster,
maar niet iedereen kijkt daarna.
-25 mei de extra ALV, repeteren tot 21.15 uur, kwartier voor de koffie en om 21.30 uur het overleg.
6.Voorbereiding gesprek met dirigent
Het is nu 10.30 uur en we nemen de punten door voor het overleg met Sergé. We zijn wel
onaangenaam verrast door de mails van de dirigent naar de leden toe. Hij zet ons min of meer weg
als incompetent.
Nogmaals de tijdlijn tot nu toe:
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•

•

6 maart ALV; peiling onder de leden. Bestuur is voornemens af te treden per 1
oktober 2018 en wil/zal de leden adviseren de belangenvereniging Bjerjozka op te
heffen.
11 april mail naar de zangers waarbij wij aangeven dat wij ons (voorgenomen) besluit
om miv 1 oktober als bestuur af te treden opschorten met name op verzoek van
Sergé.
Reactie van Sergé in mail van 11 april dat "hij absoluut bereid is om met Bjerjozka
verder te gaan werken met aangepaste vergoeding gebaseerd op onze reële
financiële situatie".
Bestuursvergadering 23 april + overleg met Sergé. Sergé wil graag door met Bjerjozka
en handhaaft zijn eerder geformuleerde besluit v.w.b. de financiën.
Duivels dilemma, geen eensluidend besluit/advies van het bestuur: voorzitter Ans en
secretaris Henny treden af miv 1 oktober, algemeen bestuurslid Maud en
penningmeester Peter zien perspectief voor Bjerjozka in nauwe samenwerking met
Sergé en Indrik.
Toekomstperspectief mail Sergé 24 april.

11.00 Sergé schuift aan.
Ans vat nogmaals samen wat er allemaal besproken is en wat er gemaild is. Sergé zegt nogmaals dat
hij altijd bereid geweest is voor minder te werken. Hij wil doorgaan en ziet kansen. Hij hoort graag
van de penningmeester wat er dan wel aan hem betaald kan worden. Wij kunnen hem geen

volwaardige vergoeding betalen. Sergé benadrukt dat dat zijn zaak is. Wij zijn daar echter als
bestuur verantwoordelijk voor. Dit heeft met name ook gevolgen voor de onderlinge
verhoudingen en de toekomst van Bjerjozka.
Als bestuur zullen wij ons beraden of wij ons voorgenomen besluit om per 1 oktober af te
treden nog herzien.
Er komt een extra ALV op 25 april waarop de leden zullen worden geïnformeerd en zij moeten dan
beslissen wat er moet gebeuren. Na wat telwerk met vertrekkende en komende projectleden, komt
Maud nu tot 20 betalende leden. Ans en Henny treden af op 1 oktober, er moeten twee nieuwe
bestuursleden gevonden worden. Peter en Maud gaan door in het bestuur.
De dirigent wil zo snel mogelijk beginnen met het nieuwe programma, dat dan in januari 2019
uitgevoerd kan worden, weer begin januari.
In Poznan zingen we alleen Hilarion zonder nr. 22 en nr. 28 niet aan het einde, maar Mnogja Ljeta
van Davidov (162)
Wat betreft de vrije dagen hier van het koor. Dat regelen ze helemaal zelf, ze gaan naar Volendam en
Amsterdam en ze gaan ook nog naar de Zaanse Schans. Sergé gaat mee.
Het is nu bijna half 1 en Ans sluit af. Sergé vertrekt en wij blijven achter met een kater.
Volgende vergadering maandag 28 mei a.s. om 10.00 uur.
Alkmaar, 7 mei 2018
hb

