Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 25 februari 2019, aanvang 10:00 uur
Locatie: Anna de Goede, Westerweg 25, 1815 DB Alkmaar
Aanwezig: Anna, Peter, Maud (notulist)
1. Opening
Anna opent de vergadering om 10:15 uur.
Wegens oppas van Henny op de kleinkinderen wordt de bijeenkomst gehouden bij Anna de Goede.
2. Notulen
3 januari moet zijn 14 januari. Verder geen opmerkingen of wijzigingen en de notulen worden
goedgekeurd met dank aan de notulist.
3. Mededelingen
Er zijn voor Bjerjozka 2 kaarten gereserveerd bij het Jubileumconcert van accordeonorkest Vita Nova.
Peter en Maud gaan er heen.
Er is een mail binnengekomen van Concertcheck. Daar maken we geen gebruik van.
Femie Weel had zich aangemeld als projectlid van Liturgia Domestica. Echter na de eerste repetitie al
wilde ze er toch niet mee doorgaan. De € 30,00 die zij al op de rekening van Bjerjozka had gestort, zal
door Peter worden gerestitueerd.
4. Financiën
We ontvangen van Peter:
Een duidelijk “Bankoverzicht van Ontvangsten en Uitgaven over het eerste kwartaal 2019”.
Tevens een overzicht van het “Kasboek eerste kwartaal 2019”.
Bijna iedereen heeft de contributie voldaan.
Nieuwe leden zijn per 1 maart 2019 lid van Bjerjozka.
Nog niet alle inschrijfformulieren zijn door Maud ontvangen. Er wordt gecheckt wie lid is en wie
projectlid.
Er zal een nieuwe kascommissie worden benoemd. Vorig jaar werd de kascommissie gevormd door
Jannie en Trui.
5. Actueel
Terugblik Winterconcert 6 januari is reeds besproken in de vorige vergadering.
RABO-bank: Er kunnen weer stemmen worden vergaard, in totaal 5, maar per vereniging 2 stemmen.
Peter zal dit in het weeknieuws bekend maken.
Festival in Brussel, daar gaan we niet heen.
Ed heeft nogmaals zijn diensten aan de leden aangeboden om met Notepad te kunnen werken.

Het wachtwoord van de ledensite wordt naar de nieuwe leden gemaild.
Project Liturgia Domestica
Indrik handhaaft dezelfde repetitie-indeling als Bjerjozka.
De mail van Elly over de verdeling van baten en lasten wordt goedgekeurd. Alles wordt samen
gedeeld.
De organist van de Koepelkerk rekent € 400,00 all-in per concert.
Hem zal gevraagd worden of hij de concerten van Bjerjozka en het NHBM in de Zaanstreek ook wil
begeleiden.
Ons kostenplaatje zal er anders uitzien dan dat van Indrik, omdat onze kosten hoger zijn. Peter zal
een voorlopige begroting maken. We verwachten kostendekkend te kunnen zijn.
De vragenlijst van het NHBM wordt langsgelopen:
-Bereidheid om te participeren: Anna overlegt eerst met Elly
-Aanspreekpunten: Elly en Anna
-Uitvoeringen: 27 oktober in Alkmaar o.v.b.; 24 november in Hoorn (overleggen met projectleden)
-Gezamenlijke repetities: 3 of 10 november, voor de pauze in Alkmaar en Hoorn
-In Zaandam een uitvoering: Ja
-Meerdere uitvoeringen in het land: Ter overweging, in ieder geval boven de lijn Amsterdam.
-Kleding: Graag zwart pak, wit overhemd en blauwe strik
-Aanvullend programma na Liturgie: Ja. Afzonderlijk? Waarschijnlijk wel, eventueel iets gezamenlijk
-Financiële regeling: sam-sam-sam
-Regelt ieder koor eigen uitvoering: Nee; Eindafrekening: Ja
-Gezamenlijke begroting: Nee, apart, maar gezamenlijke eindafrekening.

Programma na de pauze met Serge bespreken op de volgende vergadering.
Stemtest: Ja, voornamelijk in welke stemgroep de kandidaat geplaatst zal worden
We willen een studiedag houden in Dopersduin op 28 september 2019.
Concert in de Abdij op 7 april
Repertoire is reeds bekend
Gezamenlijke generale repetities met Indrik:
Woensdag 3 april in Alkmaar; Vrijdag 5 april in Hoorn.

Koorkleding

Bjerjozkazangers hebben de koorkleding van Indrik ook besteld.
2 reservejurken zijn van Bjerjozka
Projectzangers krijgen de € 15,00 terug als zij de jurk niet willen houden na de LD.
Trui zal blauwe strikjes maken voor de heren.
Algemene Ledenvergadering
17 april in ’t Rak om 21:00. We zijn daar dan al voor de repetitie.
Organiseren we hierbij nog iets leuks?
Concertagenda (wijzigingen voorbehouden)
20 april, Paasnachtdienst Enkhuizen. (Organisatie Indrik)
10 mei, Manterzorgconcert, Hoorn (Indrik)
23 juni, Witte Kerkje, Heiloo. (Bjerjozka)
27 oktober, Liturgia Domestica ovb (Bjerjozka, De Blije Mare)
17 november, VITA NOVA, (Bjerjozka)
24 november, Liturgia Domestica (Indrik, Koepelkerk, Hoorn?)
24 december, Kerstnachtdienst, Limmen (Indrik)
6. WVTTK
Dineren bij Asha
Serge is zondag 3 maart jarig.
Om dit te vieren willen we Woensdag 6 maart om 18:00 uur gezamenlijk een maaltijd van Asha
gebruiken. Serge en Gini worden hierbij uitgenodigd en vanzelfsprekend vrijgehouden. Daarna volgt
de repetitie.
Schoolvakanties Bjerjozka
Dit zal besproken worden op de ALV
Contact met “oude zangers” voor deelname aan LD heeft plaatsgevonden.
Rondvraag
Er volgt nog enige discussie over de kleding.
Anna sluit de vergadering om 11:55 uur.
De volgende vergadering is gepland op maandag 1 april 2019.

