Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 13 januari 2020 aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
We beginnen met koffie en gebak van wege de verjaardag van de notulist. Ron doet ook mee. Onze
voorzitter opent de vergadering om 10.20 uur. Er zijn geen veranderingen in de agenda.
2.Notulen 9 december 2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.
3.Financien
Peter heeft het overzicht wat betreft de betalingen over 2019 klaar. Alla en Bert hebben de
contributie niet volledig betaald, Peter zal Bert er nogmaals op aanspreken. Alla zal hij eerst mail (in
het Engels) sturen. Ze zingt ook bij Indrik, waar is/wordt ze lid? Anna belt met Sergej en ze is/wordt
lid van Bjerjozka. Er is twijfel over haar zingen, zit ze bij de goede stemsoort en oefent ze wel? Wordt
vervolgd.
Over de subsidie aanvraag bij Taqa hebben we nog niets gehoord. Er wordt besloten Sergej een
bonus van 100 € te geven, Anna zal het hem geven op 22 januari, bij de speciale repetitie.
4.Terugblik zangdienst op 29 december jl.
Dit is allemaal prima verlopen. Iedereen tevreden en het kan herhaald worden.
5.Liturgia Domestica
We hopen dat er nog een artikel in de kranten in Alkmaar komt. We moeten Ronald bedanken voor
al het werk wat hij gedaan heeft aan de promotie, flyers, affiches etc.
Het programma na de pauze is bekend. Ron en Henny zullen de kassa doen en de cd-verkoop.
In de pauze is er koffie en thee, er zijn twee kamers beschikbaar voor het omkleden etc.
Maud regelt de programma’s + consumptiebon. Anna zorgt voor bloemen voor dirigent en organist.
Er hebben mensen gereserveerd en betaald. Theo neemt de lijst mee voor bij de kassa.
De blauwe jurk moet aan en de heren een blauw strikje. Er zullen foto’s gemaakt worden, Tini?
6.Concert Onze Lieve Vrouwe ter Nood, Heiloo
Peter en Anna zijn bij de rector Jeroen de Wit geweest en dat was een hele onderdompeling
katholieke leven. De volgende afspraken zijn gemaakt:
Zondagmiddag 26 april 2020
Inzingen vanaf 12.00; beperkte verkleedruimte’ Kerk open 14.00
Concert 14.30 - 15.30
Deurcollecte, 75% van de opbrengst voor Bjerjozka, 25 % voor OLV ter Nood, Afdracht Sergé
Na afloop gelegenheid om iets te drinken. (appeltaart)
Contactpersoon rector Jeroen de Wit 072-5051288

Jannie maakt flyer/poster, persbericht

7.De toekomst
We plannen het overleg met Sergej voor begin maart, februari is te vol met concerten en Sergej gaat
ook nog naar Polen.
Peter wil af van de ‘enveloppen’, maar weer gewoon werken met een rekening.
22 januari is er een feestelijke repetitie. Bjerjozka bestaat dan 20 jaar. Anna bakt cake. Sergej krijgt
zijn bonus met een kaart en een roos van marsepein.
8.Jubileumfeest, 3 oktober 2020 – schuiven we door naar een volgende vergadering.
9.WVTTK
1 april a.s. ALV, voorbereiding, verslagen, financiën etc.
André heeft zich aangemeld voor de kascontrole. We kunnen Ed, of Ans of Adri nog vragen?
Wat doen we met de mail van Ronald over het ‘huwelijksconcert’, dit laten we even zo.
PM: beleidsplan/visie: Lekker zingen!
19 april, herdenking Russische slachtoffers, Schoorl
Sergej is er niet van 19 – 23 februari
10.Rondvraag
Maud maakt een repetitie-overzicht en ze bekijkt het huishoudelijk regelement. Wordt eventueel
aangepast.
Anna sluit de vergadering om 11.40 uur.

Volgende vergadering maandag 24 februari a.s., 10.00 uur, bij Henny

Alkmaar 16 februari 2020
hb

