Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 27 mei 2019, aanvang 10.00 uur.
Locatie: Maud Oosterbeek Hendrik Baskeweg 99, 1785 MC Den Helder.
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist).

1.Opening
We zijn voor het eerst bij Maud en we krijgen een rondleiding door haar prachtige flat, de liefde voor
muziek straalt ervan af. En we genieten van het weidse uitzicht over Den Helder.
Anna opent de vergadering om 10.15 uur.
De notulen van 1 en 23 april en van de ALV op 17 april staan nog op de agenda. Het verslag van 23
april is bij de laatste vergadering niet besproken. Er zijn echter geen op- of aanmerkingen en deze
notulen worden goedgekeurd.
Nog wel een opmerking over het verslag van de ALV, Trees moet Trui zijn. En het repeteren
gedurende de vakantie kan niet doorgaan. De kerk is gewoon dicht en er wordt geen uitzondering
gemaakt.
Er zijn geen mededelingen en er is geen binnengekomen mail.
2.Financien
Er staat € 1171 op de rekening en € 2900 op de spaarrekening. Contributiebetalingen: geen
problemen. Meeste leden betalen automatisch iedere maand.
3.Terugblik en voortgang evaluatie met Serge
Hoe lang gaan we door op de manier zoals het nu gaat met de betaling van de dirigent. Hij wil wel
doorgaan, maar vinden wij dat nog steeds aanvaardbaar. We moeten wel aangeven naar Serge toe,
dat we bezig zijn met zijn salaris. Besloten wordt na het concert van de LD weer in gesprek te gaan
hierover. Op dit moment zou het onrust geven en we hebben nog een hele serie concerten te gaan.
4.Concert in het Witte Kerkje, Heiloo op 23 juni
-Programma: er wordt gebeld met de dirigent, het wordt een mix van liturgische muziek en liederen
uit ons repertoire. Er wordt gesoleerd door leden van Indrik Hier hebben we bezwaar tegen, we
hebben zelf leden, die dat heel goed kunnen. En we hebben bezwaar tegen Ronald. Serge stemt
daarmee in, Rosa zingt haar solo en het kwartet treedt op. Daar willen we nog op terugkomen, Peter
en Ed kunnen toch heel goed iets doen?
-Peter is concertmeester en Anna zorgt voor de bloemen voor de dirigent.
-Peter belt met Ed Bausch, de koster van de kerk, met alle vragen over toegang, koffie vrijwilligers
etc. etc. Alles is mogelijk, we kiezen voor €10 entree, koffie vooraf, drankjes zelf betalen, kerk is
13.30 uur open voor het inzingen.
-PR en flyers, Janny zal zich hier weer over ontfermen.
-er hebben zich nog maar 10 zangers gemeld, nog geen bericht van Indrikkers. Anna belt met Elly en
we hoeven ons geen zorgen te maken, ze komen!
-Anna wil dat we nu weer eens in gewoon zwart optreden, zwart met een blauw accent.
5.Bestuurlijk overleg met Indrik en NHBM
Anna heeft het verslag gemaakt van de bijeenkomst op 2 mei in Zaandam. De LD wordt uitgesteld,
het eerste concert is in Alkmaar op 19 januari en de twee volgende zijn op 2 en 9 februari. Met
mogelijke locatie Hoorn en Middenbeemster. Dit is al gemeld aan de projectleden, er zijn voor hen
geen extra kosten aan verbonden. Peter heeft geen reacties gehad, dat het dan te lang duurt.
-we hebben een organist voor de LD, Mark Heerink uit Hoorn.

Er is door NHMB een begroting gemaakt. We vinden deze moeilijk te lezen, wel duidelijk is dat het
eindresultaat in de min staat. Op 21 juni is de volgende vergadering met de beide andere koren en
wordt dit besproken. Wel gaan we uit van samen alles delen, opbrengsten en kosten.
6.Allerlei
-rondleiding Abdij, € 11/pp. Er wordt een factuur gemaakt.
-er moet een nieuw repetitieschema gemaakt worden. Er is vakantie van 24 juli tot 14 augustus.
-25 september is Serge afwezig.
-Anna zal kaarten meenemen voor Linda en Ans.
-wat doen we met de werving van alten?
-studiedag LD in Zaandam? Nog een datum afspreken.
Anna sluit de vergadering om 12.15 uur en dankt Maud voor de ontvangst.
Volgende vergadering 1 juli bij Henny

Alkmaar, 17 juni 2019
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