Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 1 juli 2019, aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist).

1.Opening
Anna opent de bijeenkomst om 10.30 uur. Het ‘iets later zijn’ van Peter viel mee, maar Anna bracht
tompoezen mee en daar zijn maar mee begonnen
-Notulen van 27 mei jl.: de kerk is niet open in de vakantieperiode en de extra repetities gaan dus
niet door. Peter vraag Anna in het vervolg de mail naar Asha haar privé mail te sturen en niet naar
het bestuur van de kerk. Anna zal op de laatste repetitie een presentje meenemen voor Asha en
Bianca. De laatst repetitie willen we graag afsluiten met een drankje en een hapje. Anna zal contact
opnemen met Asha of we zelf wat kunnen meenemen. De notulen worden goedgekeurd.
-mededelingen: Miriam heeft zich nu echt afgemeld voor het project LD. Peter meldt dat we van de
Rabobank nog een bons van € 250 kunnen verdienen met een leuk filmpje.
-Wat betreft de Femu (vroegere BUMA): Maud zegt, dat de dirigent dat regelt en dat wij daar niets
mee hoeven. Peter zal het navragen.
2.Terugblik bestuurlijk overleg met Indrik en NHBM op 21 juni jl.
Anna heeft een verslag gemaakt:
-Financiën – alles gemeenschappelijk, wordt door 3 gedeeld. De dirigent krijgt € 360 per concert en
voor de studiedag € 190. (in enveloppe)
-er is een planning gemaakt voor alle repetities en concerten. Dit moet nog naar de lezen. Peter zal
het rondsturen
-voortgang PR: komt na de zomer op de agenda
-De LD is maar 36 minuten lang, er moet nog een programma voor na de pauze komen.
3.Concert Witte kerkje, terugblik
Het concert is goed gegaan, mooi gezongen, jammer dat er te weinig publiek was. Er waren 31
bezoekers. De koffie/drankje was prima voor elkaar. Ed Bausch is een heel enthousiaste man en niets
is te veel. We mogen terugkomen. Opmerking: het koor moest wel lang staan tijdens het zingen van
de solisten. Daar moeten we wel op letten bij volgende gelegenheden. Kan men even gaan zitten?
4.Financien
Kas - 329,20 (inclusief 310,50 van publiek)
Bank – 808,89 (dirigent al betaald 325,56)
Spaarrek. - 2986,21
Huur van de kerk moet er nog af t.w. 170,-Voor het concert in het Witte Kerkje krijgt de dirigent 360,-- (in enveloppe)

5.Inzet Margarita Filiminova

Anna heeft gesprek met Margarita gehad over haar inzet als zangcoach van ons koor Zo staat ze nog
op onze website. Zangers uit ons koor, vooral de nieuwe, nemen les bij haar en ze maakt bezwaar
tegen het feit dat Serge de sopraanstemmen inzet als alten. Dat is funest voor de stem.
Ze wil op die manier niet langer op onze website genoemd worden als onze zangcoach.
Anns zal dit opnemen met de dirigent.
6.Allerlei
Alle bestuursleden zullen afzonderlijk de website goed bekijken,, wat kan er af, wat moet anders etc.
Ron vraagt of er een aparte bladzijde kan komen voor de gezamenlijke projecten met Indrik en
NHBM. We komen de volgende vergadering hierop terug.
In 2020 bestaat het koor 20 jaar, wat gaan we hieraan doen?
7.Concertagenda 2019
Op 31 augustus zingen we bij de opening van de Iconententoonstelling in de Koogerkerk in ZuidScharwoude.
Voor17 november Vita Nova moet Serge nog met een programma komen.
8.LD
Alle studiedagen, repetities staan in het verslag van 21 juni en deze worden doorgestuurd naar de
leden.
Bij de concerten is nu definitief: 19 januari in de Blije Mare, 2 februari in Hoorn en 9 februari in
Middenbeemster.
9.WVTTK
Wietske wil bij ons komen zingen om de veertien dagen. Kan dat zo of moet ze de halve contributie
betalen? Dit geeft enige discussie, volgens Anna is afgesproken, dat men met de gezamenlijke
projecten geen contributie betaald, maar zodra men gewoon meezingt, betaald moet worden. Anna
zal dit met Elly afstemmen.
Alla heeft niet betaald voor de maanden dat ze heeft meegezongen, ze is nu in Rusland en wacht op
haar Visum. We wachten af.
Volgende vergadering is op maandag 15 juli om 12.00 uur, lunchen bij Abby’s op het Ritsevoort (op
de hoek bij de Singelgarage)
Dit alles hadden we afgehandeld om 12.00 uur, voorwaar een prestatie! Dank aan de voorzitter.
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