Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 1 oktober 2018
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar, aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Anna Maud, Peter, Henny (notulist)
1. Opening
Anna opent de vergadering maar de Polenreis zit nog helemaal in het geheugen dus daar beginnen
we maar mee. Het was een geweldige reis, iedereen was enthousiast en het smaakte naar meer. Een
prima georganiseerde reis waarbij de dirigent van Cappella altijd aanwezig was. Het enige wat vragen
opriep was het feit dat we niet samen hebben gezongen met de zangers van Cappella. De optredens
waren prima, 1 keer een kerkdienst met na afloop een concert en 2 concerten in de aula van een
school.
De reis is voor iedereen ook zonder problemen verlopen, sommige hadden er een langer verblijf aan
gekoppeld. Al met al tevredenheid alom.
2. Notulen vorige vergadering, 27 augustus 2018-10-28
- punt 2, de declaratie van Sergé voor de Polenreis: Peter zal de € 1000,- a.s. woensdag in een
enveloppe aan hem overhandigen.
-winterconcert enscenering: moet nog met de dirigent besproken worden (Tatjana Mazlova), het uit
het hoofd zingen wordt nog een probleem.
-wat betref het gezamenlijk zingen op de verjaardag op 3 maart van Sergé: Soglasije valt af wegens
tijdgebrek-de huur van de kerkzaal voor ons winterconcert is bij een volle zaal € 380,- en bij een halfvolle zaal
€ 180,-. Er mag toegang geheven worden.
Ans meldt nog dat Soglasije gezongen heeft in de Koogerkerk, het betreft ‘onze regio’. Het was fijn
geweest als we hiervan op de hoogte waren gesteld. Ze zal het met de dirigent opnemen.
Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen en binnengekomen mail
Anna heeft de presentielijst voor Peter van de afgelopen repetities. Er zal in december pas samen
met Indrik gerepeteerd worden voor het winterconcert.
Er is verder geen belangrijke mail ontvangen.
4. Financiën
Eer gaat nu € 1000 van de rekening af voor de dirigent. Verder is de dirigent wel betaald voor de
repetitie van 19 september, misschien kan die repetitie ingehaald worden op enig moment in
december (checken met de leden welke datum het meest geschikt is, misschien in de kerstvakantie?)
5.Actueel
-er hebben zich 4 projectleden aangemeld. We moeten wel goed kijken hoe het met de repetities
gaat. Repeteren ze alleen voor het concert of blijven ze bij de gehele repetitie. Vorige keer was daar
onduidelijkheid over.
-Er worden kerstliederen uit de Oekraïne gezongen tijdens het winterconcert en vanwege de wensen
van de dirigent wat betreft de enscenering moet het uit het hoofd. Dat gaat waarschijnlijk niet
lukken, te veel mensen hebben daar moeite mee. Hoe gaan we dat eisen?
-Anna belt met Sergé om wat punten te kortsluiten: Projectzangers zingen alles mee, het
winterconcert is een matinee concert met pauze, we moeten nog naar Indrik toe bevestigen, dat dit

ook weer een gezamenlijk concert wordt. Er komen nog meer liederen bij, dus niet alleen
kerstliederen. Ed is gevraagd de solo te doen.
Ans bespreekt meteen het optreden van Soglasije in de Koogerkerk. Wij verschillen hierover van
mening met Sergé. Maar het is in ieder geval benoemd.
-Janny heeft de flyers weer gemaakt en Trui zal zorgen dat de persberichten uitgaan naar de kranten.
-Uitnodiging accordeon orkest Vita Nova voor 17 november 2019, in de Vrijheidskerk voor
gezamenlijke uitvoering in de middag. Peter zal antwoorden dat we het in principe willen doen. We
zullen hiervoor ook Indrik vragen.
-Het voorstel van Ronald Willemsen voor 3 maart: de Pauluskerk in Amstelveen valt af, het kost daar
€ 450,- en dat is te veel. Hij stelt nu een kerk/zaal In Blokker voor met na afloop een koud buffet. Het
voorstel is per lid € 5,-- euro te vragen als bijdrage. (De rest betaalt Ronald) Het honorarium voor de
dirigent is € 150,- per koor is € 450,-. We vinden het een leuk idee en gaan er in principe mee
akkoord. Anna al hem mailen.
6. Wvttk
Anna gaat naar Zuid-Afrika en 1 november is ze weer terug.
Maud heeft haar ID meegenomen voor het doorgegeven van de veranderingen in het bestuur bij de
KvK. Anna zal het ID op de bus doen. Ron zal het dan veranderen.
Ron zal Maud de handleiding sturen zodat zij het secretaris mailadres kan gebruiken.
Is het een idee een keer Anneloes Volmer uit te nodigen voor een middag stemvorming? Anna heeft
kennis met haar gemaakt bij de Zomerweek van Vocatie?
Volgende vergadering: dinsdag 6 november a.s. om 10.00 uur bij Henny
Anna sluit de vergadering om 11.50 uur en dankt een ieder weer voor de inbreng.
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