Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 4 november 2019, aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening/vaststellen agenda
We zijn blij dat onze voorzitter er weer is, haar verblijf in Zuid-Afrika was weer hartverwarmend. Ze
heeft een mooie tijd gehad.
Nu weer over naar de orde van de dag: er zijn geen aanvullingen op de agenda en Henny vraagt of
we om 12.00 uur klaar kunnen zijn i.v.m. andere verplichting.
2.Notulen vorige vergadering 2 september 2019
-stemtest: met de sopranen die naar de alten gegaan zijn, gaat het goed.
-verzoek Ronald voor medewerking kerkdiensten in Uitgeest: Anna heeft dit mondeling afgezegd.
-Bjerjozka 20 jaar: het koor is opgericht op 12 januari 2000. Dat is in 2020 op zondag. Misschien
samen een borrel doen?
- de kerstzangdienst in De Blije Mare is niet op 15 maar op 29 december.
De notulen worden goedgekeurd.
3.Financien
We zitten nog aan de goed kant, € 2900 op spaarrekening, € 24,20 in kas en op lopende rekening
€ 506,26. De contributie is door iedereen overgemaakt, geen achterstanden. Alleen Bert, we weten
niet wat hij gaat doen, komt hij terug. En van Alla is nog niet bekend wanneer ze er weer is.
4.Vita Nova, 17 november
Ondertussen is er een programma en een poster. De generale repetitie is a.s. vrijdag 8 november.
“Aan de Amsterdamse grachten” staat op het programma. Sergej zorgt voor vertaling in het Russisch.
We zijn uitgenodigd dus er zitten verder voor ons geen kosten aan. Vita Nova betaalt de dirigent, ze
hebben trouwens subsidie gekregen voor dit jubileum. Anna zal kijken of er mogelijkheden zijn voor
Bjerjozka bij het 20-jarig bestaan.
5.LD-voortgang
De voorbereidingen verlopen goed, studiedagen, PR, flyers en posters, repetitie met de organist.
We weten alleen het programma voor na de pauze nog niet. (Sergej) Op 20 november is er een extra
repetitiedag voor de solisten. Rob Hardewijn zal ook soleren. Op de studiedagen zorgt iedereen voor
zijn eigen lunch.
6.Eindejaarszang 29 december
Alles is geregeld, ook financieel. We krijgen € 350, waarvan € 300 voor de dirigent en de rest voor het
koor.
7.Annulering kerkdienst Limmen
Dit is ondertussen gebeurd.
8.Verzoek Ronald voor feestconcert op 6 juni
Dit zou een soort verlaat huwelijksfeestje voor Heleen moeten worden. Hieraan gaan we niet
meewerken.
9.PM Jubileum 20 jaar Bjerjozka, 3 oktober 2020
-uitnodigen oud-leden

-andere koren uitnodigen
Canto Sempre
Oost-West ensemble
Fierstemmig
Soglasije
Indrik
Oktoich
NHBM etc. etc.
Kinderscratch
10.WVTTK
-Peter zal met Bram Verheijen (Abdij) bellen om te ragen of er nog ruimte voor ons is op 5 april.
-Er is een mail van Theo van Goor om op zijn bedrijf te stemmen voor de prijs van ondernemen van
het jaar in de Zaanstreek. Is naar de leden gemaild.
-het huishoudelijk reglement moet worden aangepast. Het staat op de website en we kijken ernaar.
Het is een punt voor de agenda volgende vergadering.
-Marjan v.d. Berg is een tijd niet geweest. (ziekte) Ze moet met OV uit Schoorl komen en dat is een
hele onderneming. Peter zal haar bellen.
Er zijn er geen punten meer en de voorzitter sluit de bijeenkomst om 11.55 uur!
De volgende vergadering is op maandag 9 december om 10.00 uur bij Henny.

Alkmaar 1 december 2019
HB

