Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering d.d. 9 december 2019, aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 18122 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Anna opent de vergadering om 10.20. Eerst was er tijd voor napraten over het concert met Vita Nova
en de studiedag met de die koren van LD in Zaandam. Een Sinterklaas is woensdagavond geweest.
Alleen maar goede en blijde berichten.
2.Notulen vorige vergadering, 4 november jl.
Deze worden goedgekeurd, geen op -of aanmerkingen
3.Financien
Er is weinig veranderd sinds de vorige keer. Bert is er weer, hij heeft twee kwartalen contributie niet
betaald, weliswaar niet geweest, maar hij is lid dus…... Ook Alla is er weer, zij heeft alleen februari
betaald. Peter zal met beiden praten.
Op de rekeningen is weinig veranderd, we redden het nog steeds. Het concert met Vita Nova is wat
de financiën betreft, afgehandeld. Sergej heeft zijn honorarium ad € 250 contant ontvangen.
Voor de kerstzang op 29 december krijgen we van de kerk € 350. Sergej krijgt € 300 en € 50 gaat in
de kas.
Maud heeft voor Sinterklaas gespeeld, onverwacht maar heel gezellig, maar dat heeft wat gekost.
Anna zegt dat ze een declaratie voor de gemaakte kosten moet maken. Dat geeft enige discussie,
maar dat zal ze (onder protest) doen.
We moeten nog steeds naar het gemeente register kijken waarin alle verenigingen staan die subsidie
krijgen van de gemeente Alkmaar. Peter zal zich erin verdiepen. En hij gaat toch subsidie aanvragen
bij het Taqa Fonds. We hebben nog twee dagen!
4.Terugblik Vita Nova concert
We kunnen meer dan tevreden zijn, het was een mooie avond en iedereen heeft genoten. We
kunnen het in de toekomst nog een keer doen.
5.Liturgia Domestica
De studiedag in Zaandam was goed. Er is hard gewerkt. Er was een vervelend moment door een
opmerking van Marina richting Rosa, wat niet goed viel. Peter belt hierover met Sergej en het is al
afgehandeld. Hij heeft met de dames gesproken.
Een verslaggever van het NHD was bij de studiedag. Er komt een stuk over de LD in de krant
(Zaanstreek). Theo heeft gevraagd of dit ook in de Alkmaarse en Hoornse editie geplaatst kan
worden.
Het blijkt dat op de poster die Ronald gemaakt heeft, het oude logo van ons staat. Janny merkte dit
op, het was ons ontgaan. Het kan nu niet meer veranderd worden.
Wat betreft de afhandeling van de financiën van de drie concerten: alles bij elkaar en door drie
delen.
De repetities met de solisten en de organist lopen, het gaat goed en aan het programma na de pauze
wordt nog gewerkt door Sergej.
Hoe doen we het met de koffie/thee? Zangers krijgen koffie, afstemmen met Asha voor ongeveer 60
mensen. Bezoekers krijgen bonnetje zit vast aan de kaart net als vorig jaar.

6.Eindejaars zangdienst 29 december Blije Mare
Er hebben zich 14 zangers van Indrik en 15 van Bjerjozka opgegeven. Er hebben zich 6 eters
opgegeven voor het eten na afloop. Gaat de repetitie op 27 december door? Dit wordt nog
geïnventariseerd. Dostonjo staat twee keer op het programma. We zingen het 1 keer.
Er moeten wel bankjes mee voor de mannen om op te staan, regelen met Ed.
7.Aandachtspunt: zangers
Loes, Margo en Flip zijn enthousiast, maar ze worden geen lid. Van Ella is het ook niet zeker.
De overgestapte alten/sopranen zijn niet allemaal tevreden met hun nieuwe plek. Na het concert
moeten we zien hoe het verder gaat.
8.Toekomst 2020
We willen nog een concert geven in april, de 26e? Peter belt met Sergej hierover. Hij kan op deze
datum. Peter belt met ’t Putje’ in Heiloo om te vragen of er mogelijkheden zijn.
Rector Jeroen de Wit is de contactpersoon. Peter gaat ermee aan de gang.
Wat gaan we doen na de Liturgia? Afspraak maken in februari met Sergej, evaluatie en hoe verder.
Het jubileum in 2020: concert op 3 oktober, maar nu op 22 januari een feestelijke repetitie.
9.WVTTK
Op 6 maart bestaat Indrik 15 jaar en is Sergej jarig.
Op 18 december gewoon een hele repetitie en geen halve. Er kan in december geen nazit zijn.
Anna was jarig en ze zorgt voor traktatie bij de koffie. Sergej heeft een vast contract bij Indrik
conform de regels van de belasting
Er staat geen beleidsplan op de website, dat blijken we niet te hebben. Het huishoudelijk reglement
kan er af. We zouden iets moeten schrijven over onze visie?
Het is nu 12.00 uur en we zijn er doorheen gevlogen met dank aan de voorzitter.
De volgende vergadering is maandagochtend 13 januari 2020, zelfde tijd, zelfde plaats.

Alkmaar, 5 januari 2020
HB

