Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 3 december 2018, aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Ans, Maud, Peter, Henny (notulist)

1.Opening
Anna opent de vergadering om 10.00 uur en we beginnen met koffie en banket. Er zijn verder geen
aanvulling op de agenda.
2.Notulenvorige vergadering 6 november 2018
-punt 2: het moet toch zijn ‘de huur van de kerkzaal voor het winterconcert is bij een volle zaal
€ 340,-.
-Asha heeft gemaild over 5 december, wel of geen repetitie. Peter belt met haar om te melden dat
we er 5 december zijn.
-Ed was gister bij het concert van Oost-West in de Slotkapel. Hij gaat goed vooruit, Ans neemt een
kaart mee naar repetitieavond. Peter gaat de kaart brengen met een fles rode wijn.
-Peter heeft nog niets gedaan aan de teveel betaalde contributie, hij denkt nog na hoe hij het gaat
boeken.
-de foto van het koor op een repetitieavond: dat gaat binnenkort gebeuren.
De notulen worden goedgekeurd.
3.Mededelingen
-Er is een nieuwe site voor koren, www.koorzoeker.nl, we zouden Bjerjozka kunnen plaatsen. Dan
moeten we wel een goede foto van ons koor hebben.
- Ank wil naar ons concert komen, ze wil betalen met VVV-bonnen, Dat kan in principe niet, maar in
dit speciale geval neemt Anna de VVV-bonnen over.
-Renske heeft weer gemaild over het aanvragen van subsidie bij Tata. We gaan dit niet doen, het is te
veel werk voor iets wat we niet krijgen. Er zijn te veel voorwaarden waaraan we niet voldoen.
-Ron heeft nieuwe flyer op de website gezet.
-Maud print nu de muziek en ze zal de cartridges die ze gebruikt declareren.
4.Financien
De dirigent heeft € 320,- ontvangen voor de repetities in november en € 100,- voor de kerkdienst in
Oudorp. Het koor heeft hier € 150,- aan overgehouden. We repeteren op 5december, Peter stelt
voor hem dan € 100,- te geven en een fles rode wijn.
Verder gaat het goed, de projectleden hebben ook betaald.
Janny wil bij de alten gaan zingen. Dat zal gemeld worden bij het begin van de repetitie, dit mag best
wat aandacht krijgen.
5.Actualiteit
-de gezamenlijke bestuursvergadering met Indrik op 14 november is goed verlopen, een prima
vergadering. Maud heeft een mooi, compleet verslag gemaakt, alleen zijn de ‘aanwezigen’ vergeten.
Maud zal dit nog aanpassen.
-De kerkdienst in Oudorp was goed, er is mooi gezongen en we hebben € 250,- ontvangen.
-Het WWW-concert: de generale is op 30 november. Trui neemt de corsages mee. We kunnen dan
ook mooi flyers van ons winterconcert uitdelen. (Janny) Peter haalt mensen op om mee te rijden. Het
inzingen om 18.00 uur is wel erg vroeg? Woensdag a.s. hier afspraken over maken.

-Kerstsamenzang in Witte Kerkje te Heiloo, 16 december. Anna kan niet aanwezig zijn, Maud zal
concertmeester zijn.
-Concert Vita Nova, 19 november 2019, dit schuiven we door naar een volgende vergadering.
-zingen in de Abdij? Het zou 7 april kunnen, Peter neemt nogmaals contact op met Bram.
-Winterconcert
De generale is op 2 januari 2019. Er is soep, broodjes, koffie/thee. Na enige discussie wordt besloten
dit uit de kas de betalen voor alle koorleden inclusief de leden van Indrik die met ons meezingen.
Er wordt veel gevraagd van de leden en de zangers van Indrik steunen ons en maken hier ook extra
kosten voor. Onze dank willen we zo tonen. De drankjes na afloop zijn wel voor eigen rekening.
Anna zal dit afstemmen met Asha.
Concert 6 januari 2019
-kassa: Bert en?
-ontvangst: Ron en Henny
-koor komt lopend binnen met kaarsje in de hand. Henny koopt deze in de Abdij
-Peter maakt programma
-Persberichten etc. Trui, Ron zet het nog op de agenda van NHD en andere kranten
-Russische koekjes/snoepjes: Peter
-consumptiebonnetjes voor in de pauze: Peter heeft er nog een heleboel. Niet de bonnetjes vast aan
het programma
-we kunnen een Sligropas aanvragen. Je hebt alleen het nummer van de KvK nodig. Peter zal hier
achteraan.
-communicatie met Indrik: we moeten goed opletten dat we zaken die ook Indrik betreffen goed en
op tijd doorgeven en/of bespreken
6.WVTTK
Adri stelt voor een app-groep voor het hele koor te maken. Je kan dan b.v. melden dat je niet kan
komen op de repetitie. Dat lijkt ons geen goed plan, de groep is te groot en als het bij mededelingen
blijft zou het kunnen, maar het wordt al gauw reactie op reactie. Bovendien als er veel afmeldingen
zijn, kan het demotiverend werken voor andere leden. ‘Er komen zo weinig, ik ga ook niet’.
De volgende vergadering is op 3 januari 2019 om 10.00 bij Henny, maar onder voorbehoud.
Mocht het niet nodig zijn, prikken we een datum na het concert.
Anna sluit de vergadering om 11.45 uur met dank voor de inbreng.

Alkmaar, 24 december 2018

