Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 3 januari 2019, aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Een heel nieuw jaar ligt weer voor ons en we beginnen met koffie en het uitwisselen van onze
belevenissen de afgelopen weken. Anna opent de bijeenkomst om 10.30 uur.
2.Notulen vorige vergadering, 3 december 2018
Maud merkt op dat bij ‘aanwezig’ in de aanhef Ans nog geen Anna heet. Het knippen en plakken is
niet altijd handig, het wordt veranderd. Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen van 3
december 2018 worden goedgekeurd.
3.Mededelingen, binnengekomen post/mail
Anna stelt voor een PM-post op te nemen ‘zangdag Dopersduin’. We hebben erg genoten van het
weekend alweer enige tijd geleden. Dat is misschien wat veel, maar een dag moet toch kunnen.
Peter merkt op, dat de generale repetitie van gisteravond heel erg goed verlopen is. Er was even wat
gedoe wat betreft de soep en de broodjes voor de zangers. Asha was het vergeten, maar het is in
sneltreinvaart opgelost. Na een uurtje zingen kon iedereen aan tafel.
Peter heeft Bram Verheijen nog gesproken over 7 april, zingen in de Abdij, maar hij heeft nog geen
uitsluitsel gekregen. Dat werpt de vraag op of we niet te veel hooi op de vork nemen, Indrik heeft
aangegeven niet alle concerten samen te willen doen, ze willen vrij zijn om ook eigen dingen te doen.
Dat willen wij uiteraard ook dus misschien even pas op de plaats?
Indrik start meteen op 9 januari met Liturgia Domestica, er zijn al flyers gemaakt waar beide koren
opstaan. Wij willen eerst het winterconcert evalueren en dan beginnen, eind januari? We zitten ook
met de toezegging voor het concert met Vita Nova op 19 november. Dat willen we zonder meer laten
doorgaan.
4.Financien
Peter heeft 2018 afgesloten. Er staat € 615 op de lopende rekening, er is € 37,17 in kas (er zijn cd’s
verkocht) en € 2000 op de spaarrekening. We moeten een ALV uitschrijven voor maart. Voor de
kerstsamenzang in Heiloo hebben we € 160,- ontvangen, daarvan was € 150,- voor de dirigent. Het
etentje op de generale kostte € 175,- en de mandarijnen waren van Anna.
Peter zal een nieuw repetitierooster maken.
5.Actueel
-WWW-concert heeft € 2600,-- opgeleverd en dat gaat gebruikt worden voor een mantelzorgconcert.
Er was heel veel publiek en Ronald heeft stevig gelobbyd.
-terugblik concert in Heiloo, het Witte Kerkje. De kerk was heel vol en het was een heel sfeervolle
avond. Misschien volgend jaar weer.
-winterconcert: de consumptiebonnen zijn voor de koffie/thee in de pauze. Een drankje na afloop is
voor eigen rekening.
Anna plakt posters op de buitendeur van de kerk voor de herkenbaarheid. Op het programma mist
een titel, nr 7. Blazjeny de zaligsprekingen. Peter zal dit even apart opnoemen. Misschien dat Fokko
kan filmen, Janny zou het vragen.
De echte kaarsen zijn afgekeurd, er worden kleine elektrische lampjes gekocht. Peter gaat naar de
Action en niet alleen dat hij gaat ook naar Beverwijk voor Russische snoepjes, die uitgedeeld worden
aan het publiek bij binnenkomst.

-Maud zal contact opnemen met de projectzangers Linda en Ella, we weten nog niet of ze eventueel
lid worden.
-het vertrek van Patricia wordt na het concert bekend gemaakt. Er is nu nog maar 1 hoge sopraan,
Martina.
-Toekomst: Anna lijkt het een goed idee ons koor Kamerkoor Bjerjozka te gaan noemen.
-We moeten zo snel mogelijk met Serge om de tafel, Anna belt hem op en hij komt op
maandagochtend 14 januari a.s. bij onze bestuursvergadering. (10.30 uur)
-het project Liturgia Domestica staat nog maar aan het prille begin, er zijn nog geen kosten bekend,
wat gaan de projectleden betalen (Indrik € 90,-), wat doen wij, data, de Liturgia is niet lang genoeg,
dus er moet nog een voorprogramma komen. Alles moet nog besproken worden.
De partituren zijn er nog wel, maar die moeten weer op de site (Ed?)
In voorbereiding
-Het concert voor mantelzorgers, is dat ook voor ons of alleen voor Indrik (Ronald)
-Vita Nova moet doorgaan, we hebben heel goed contact met de vereniging en ook Serge heeft
plannen met het orkest en koor samen. (Amsterdamse grachten, langs het tuinpad van mijn vader)
-Is het Witte Kerkje een optie voor een concert in de toekomst. De huur is € 300 + € 170 voor de
schoonmaak.
-de oude keuken in Castricum laten we even lopen, het wordt te veel.
6.Rondvraag
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen meer en Anna sluit de vergadering.

De volgende vergadering is maandag 14 januari 2019 om 10.00 uur, Serge sluit om 10.30 uur aan.
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