Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 27 augustus 2018
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar, aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Ans opent de vergadering om 10.15 uur, Maud was door afsluitingen van de wegen bij de
Vroonermeer iets verlaat. De vrije weken waren erg prettig, hoewel Maud het zingen altijd mist.
Ze is naar Hoorn geweest voor de extra repetities.
2.Notulen vorige vergadering 16 juli 2018
-Pag.2 – Sergé heeft zijn declaratie voor de € 1000 nog niet opgestuurd naar Peter
-op 5 september zingen we gezamenlijk met Indrik in De Mare. Er gaan 8 mensen niet mee naar
Polen, we kunnen daar met repeteren geen rekening mee houden. Het programma moet
doorgenomen worden. Het zal wel even benoemd worden, zodat men weet dat het onze aandacht
heeft gehad.
-het programma voor het winterconcert is nog niet rond, Sergé is hier nog mee bezig. We horen het
na Poznan.
-het AVG, de privacy is wel klaar, staat op website
-Ook over de liederen voor de Kerstsamenzang in Heiloo wordt door Sergé nog gedacht.
Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3.Mededelingen en binnengekomen mail/post
-Peter kan 5 september niet aanwezig zijn. Hij zingt met Fierstemmig in Amsterdam in de Olafspoort.
Peter heeft een rekening van Alkmaar-Prachtstad voor € 181,- maar de afspraak was € 150,-.
Het jaar daarvoor hadden ze een storende fout gemaakt in onze advertentie en we zouden korting
krijgen. Peter wacht het af.
-mail van LokaalTotaal, kloppen de gegevens van ons koor nog, zoals bij hun gepubliceerd. Henny
heeft het nagekeken en het klopte
-Er is mail verkeer geweest over het gezamenlijk (met 3 koren) vieren van de verjaardag van onze
dirigent. Onze eerste reactie was willen we dit wel. Het zou op 3 maart 2019 moeten gebeuren.
Ronald Willemsen is de initiatiefnemer en hij gaat het organiseren en neemt de verantwoording.
We willen niet het zand in het radarwerk zijn dus we doen mee. Ans zal Ronald mailen en vragen
naar het financiële plaatje.
Dan is er ook nog het Wietske Waage Wensconcert en dit zou op 7 december a.s. moeten
plaatsvinden. Wietske en Ronald nemen het voortouw. Ook hierover zal Ans mailen met Ronald.
4.Financien
Het gaat goed nu met onze financiën. Op de rekening staat € 1101,58, op de spaarrekening € 3485,81
en in kas zit € 17,90. We hadden natuurlijk 2 maanden geen kerkhuur. We gaan na het winterconcert
evalueren hoe het gegaan is en hoe en of we verder (kunnen) gaan.
6.Actueel
-De laatste repetitie avond op 18 juli was gezellig en er was een goed sfeer, oud leden waren er en
het was mooi, dat we het goed konden afsluiten.
-de extra zomerrepetities in Hoorn waren prima, wei meedeed moest € 10,- euro per keer betalen.
-samenstelling bestuur. Maud heeft Adri den Boer gevraagd, maar nog geen reactie gehad. Ze wil op
5 september verschillende leden benaderen. We gaan de namen langs. Henny zegt dat als het

bestuur het wil en de leden geen bezwaar hebben zij wel wil aanblijven als algemeen
bestuurslid/notulist. Het is volgens de statuten mogelijk iemand die geen lid is van het koor toch
op te nemen in het bestuur. Ze zingt niet meer, maar wil graag helpen en voelt zich ook betrokken.
De aanwezigen vinden dat goed en Ans zal het meedelen op de eerste repetitie avond. Per 1 oktober,
zal Henny de gegevens bij de KvK veranderen. Maud wordt secretaris en Henny algemeen/notulist.
-Poznan, iedereen is nu wel klaar voor de reis. Er vertrekken verschillende mensen al een week
eerder om vast rond te kijken en na de concerten blijven er ook nog leden voor een korte vakantie.
Janny is reisleider voor Bjerjozka.
-de laatste repetities voor Poznan zijn gezamenlijk met Indrik. Dus zij komen bij ons, wij gaan naar
Hoorn.
Ans stelt voor na te denken over een workshop stemvorming, zij heeft erg genoten van de
stemvorming bij de zomerweek van Vocatie. (Annelous Volmer?)
-Sergé is ook akkoord met het project voor het winterconcert. Ans zal Janny vragen een flyer te
maken en de informatie op te stellen voor de PR. Trui kan/wil nog steeds de krantenberichten
versturen. Maud zal oud-leden en oud-projectleden benaderen. Men zingt van oktober tot na het
winterconcert en het kost € 80,- voor deze 3 maanden. Er moet bladmuziek gemaakt worden (Peter)
Kunnen we dit project ook samen met Indrik doen net als vorig jaar?
Peter belt met de dirigent over de kerstliederen (Heiloo) en het programma voor het winterconcert.
Het concert is in De Blije Mare. Ans zal nog met Asha mailen om het zeker te maken. Misschien
kunnen we de generale in Hoorn doen.
Er is in het winterconcert wel een blokje met een enscenering, Sergé heeft hiervoor Tatjana Mazlova
benaderd.
Verder zijn er geen punten of opmerkingen meer. De volgende bijeenkomst is op maandagochtend
1 oktober om 10.00 uur en we blijven dat gewoon op Marsmanstraat 1 doen.
Ans sluit de vergadering om 12.00 uur precies met dank aan iedereen.

Alkmaar 9-9-2018
HB

