Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 16 juli 2018, aanvang 10.00 uur.
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)

1.Opening
Ans opent de vergadering, de periode sinds de laatste bijeenkomst was wat langer door vakanties en
andere zaken die de aandacht vroegen, maar we zijn er weer.
2.Notulen vorige vergadering 28 mei 2018
- punt 3 binnengekomen mail. Peter heeft ondertussen contact gehad met Mevr. Purmer van de
kerstzang in Heiloo op 16 december, ze kunnen ons voor een optreden € 150,-- betalen. Serge gaat
hiermee akkoord.
-punt 2 notulen 24 april. Maud wil nog een keer terugkomen op het punt dat Serge niet meegewerkt
zou hebben wat betreft het oplossen van de financiële problemen. Maud vindt dat hij dat wel gedaan
heeft en dat het bestuur dit niet goed opgepakt heeft. Ze zou dit graag genotuleerd zien. Na enige
discussie wordt besloten het zo te laten. Erg duidelijk in zijn bedoeling was hij niet en bovendien
vonden en vinden wij als bestuur het ongemakkelijk dat hij niet betaald wordt naar prestatie.
Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3.Binnengekomen mail
Een mail van Ljenna met de afrekening van het bezoek van het Poolse koor. (zie actueel)
Eer ligt nog een mailtje over het zingen op de Openmonumentendag. Dit gaan we niet doen. Henny
zal het melden bij de kunstuitleen Alkmaar.
4.Mededeling
Henny deelt mee, dat ze gaat stoppen met zingen. Ze is een aantal weken niet geweest vanwege
vakantie en daarna even een time out, ook vanwege drukke werkzaamheden. Deze tijd benut om na
te denken over hoe verder en stoppen is het beste. Heel fijn gezongen, prachtige muziek vooral de
kerkmuziek, maar geen energie meer om te oefenen. Het is echt stoppen met zingen, ook geen ander
koor meer of zo, het is gewoon tijd om te gaan. Blijft tot eind september notuleren als men dat wil.
De mooie mededeling hierna is, dat Ans blijft als voorzitter en daar is iedereen heel blij mee. Het

voelt voor Ans niet goed om in deze periode te stoppen als voorzitter én wel te blijven
zingen. Op de laatste repetitie avond zal dit meegedeeld worden.
5.Financien
Peter kan ons de heugelijke mededeling doen, dat we nu financieel gezond zijn. Sinds Serge betaald
krijgt naar draagkracht van het koor, gaat het goed. We hebben op de rekening € 958 en op de
spaarrekening € 3085. Er zijn leden die extra betaald hebben. We besluiten de dirigent de zomer
gewoon door te betalen. Hij declareert nu € 80,-. We besluiten de extra donaties bij het koor te laten,
daar is het ook voor bedoeld. De dirigent krijgt meer, zodra er een lid (leden) bij komen.
6.Actueel
-we lopen de afrekening van Ljenna door, Peter heeft het ons toegestuurd. Het is een heel gedoe, we
bekijken het secuur en het klopt. Peter zal har mailen dat het akkoord is.

-de voorbereiding van Poznan loopt, Ed gaat niet mee en Ron en Henny nu ook niet. Ans geeft het
door. Vliegtuig, hotel, busje in Poznan, iedereen heeft opgegeven wat de wensen zijn, dat is allemaal
klaar.
Serge krijgt zijn vergoeding van € 1000,-. Dit kan betaald worden uit de contributie en de reserve.
Het programma is ook klaar, er moet nog een afspraak gemaakt worden met Indrik voor overleg.
-Er zijn in de zomervakantie 2 extra repetities in Hoorn en wel op 17 en 24 augustus. Dit zomer
zingen kost € 10,- per persoon.
-op 7 en 14 september is er een extra repetitie in de Koepelkerk in Hoorn. En op 12 september bij
ons in De Mare.
-De vacature voor een secretaris per 1 oktober blijft nog open staan.
-Het winterconcert op 6 januari (’s middags) is in De Blije Mare. Serge heeft het programma nu rond.
Het voorstel is van het Winterconcert een project te maken, periode oktober tot januari, kosten
€ 100,-.
-Evaluatie na het Winterconcert over de gemaakte financiële afspraken met Sergé.
-Het AVG-protocol loopt nog.
-de kerstsamenzang in Heiloo, het programma is ook klaar. We zingen 3x drie nummers tussen de
samenzang door. In oktober heeft de organisatie daar vergadering, er moet iemand van ons heen.
-18 juli laatste repetitie avond. We zingen van 19.30 tot 21.00 uur, daarna koffie/thee, 1 drankje en
hapjes. Ans doet het woord en bedankt een aantal mensen, Renske, Gerie, Rons, Aisha, Bianca.
(Abdijkaars)
-PM
-18 november kerkdienst in Oudorp, Peter zal contact opnemen met Henk Pielage.
-Concert in Sloten, blijft staan tot na de zomervakantie.
-werving nieuwe leden
-pr-folder
7.WVTTK. Waarom staat het rekeningnummer niet meer op de site? (Ron)
Ans sluit om 11.15 uur de vergadering met dank aan iedereen. De volgende vergadering is maandag
27 augustus om 10.00 uur bij Henny

Alkmaar 19 augustus 2018
hb

