Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 24 februari 2020 aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Anna opent de vergadering om 10.00 uur en we beginnen weer met koffie en tompoezen ter ere van
de verjaardag van onze voorzitter. Ron is er ook even bij voor wat veranderingen op de website,
waaronder de privacyverklaring. Op de ALV zullen we het aan de leden voorleggen en vragen of men
akkoord gaat. Peter merkt op, dat hij alle mailadressen van de leden altijd gewoon openbaar in een
mailtje zet. In het vervolg zal hij er een bcc van maken. Dan is er de vraag wat we doen met de films
van het concert in Middenbeemster op de website. Besloten wordt deze eraf te halen.
Het gebak is op en de website is besproken we gaan gauw verder, want om 11.00 uur komt Sergé.
2.Bespreekpunten dirigent
-financiën: we kunnen Sergé niet meer betalen dan we nu doen, de financiële situatie is iets
veranderd, omdat de BTW van 6 naar 9% is gegaan. Als hij hier niet mee akkoord gaat, kunnen we
niet verder.
Ook willen we graag weten hoe Sergé de samenwerking met Ronald ziet. Bij Indrik heeft hij zich
misdragen t.o.v. Elly. Hij is geen lid meer? Mocht hij zich bij ons melden dan wordt hij geweigerd.
Indrik en Bjerjozka werken nauw samen en dat maakt zijn lidmaatschap onmogelijk.
De rest van de punten komen straks aan bod als Sergé er is.
3.Financien
Er zijn geen bijzonderheden. Ed en Andre vormen dit jaar de kascommissie en ze zullen een afspraak
met Peter maken. Alla heeft niet gereageerd op de mail van Peter en ze is geen lid meer. Bert heeft
een gedeelte van vorig jaar betaald, maar nu nog niets van dit jaar.
Het huishoudelijk reglement laten we even zo, we komen er op een later tijdstip op terug.
_______________________________________
11.00 uur, Sergé schuift aan.
-Financiën: het bestuur legt uit dat er niets is veranderd en dat het honorarium van de dirigent niet
verhoogd kan worden. De vraag is of de dirigent zo verder wil en zijn antwoord is bevestigend. We
zijn daar heel blij mee en hopen op een voortzetting van de goede samenwerking.
-LD: de twee uitvoeringen die geweest zijn waren goed, ook de solisten uit het eigen koor hebben
goed gewerkt, maar Sergé wil toch bij volgende concerten graag ‘echte’ solisten. Het moet een
toevoeging zijn en de solist moet het koor als het ware optillen. Bij een volgend project moeten we
daarnaar kijken. Het concert in Hoorn gaat wel op dezelfde manier.
-OLV ter Nood: de dirigent zal kijken naar een programma, Indrik doet ook mee. Bij voorkeur
liturgische muziek en een paar profane liederen die hierbij passen. Maud heeft een paar liederen, ze
zal ze mailen naar de dirigent.
-Jubileum 3 oktober: het idee is er een zangdag (scratch?) van te maken met een kleine presentatie
aan het eind (iets zoals Vocatie doet) en dan andere koren uit te nodigen. Sergé zegt dat we moeten
bedenken wat we willen bereiken met deze dag (mensen voor een project, nieuwe leden, willen we
een projectkoor worden, dan heb je altijd dat mensen weer verdwijnen, we hebben nu ook niet echt
vaste leden gekregen) Wat voor muziek kiezen we voor zo’n dag: Schnitke, Pärt, Tsjaikovski)
We moeten snel iets ontwikkelen en het openbaar maken, liefst vóór Pasen. Het moet nog met Elly
en Theo besproken worden.

-Samenwerking 3 koren: Sergé zegt dat we serieus moeten gaan nadenken over nog meer
samenwerking. Het NHMB bestaat misschien nog een jaar, er gaan mensen weg, het wordt te klein
etc. We zouden een traject moeten uitstippelen nu voor het komende jaar. En liever niet meer
werken met projectleden. En dit zouden we ook in april moeten bespreken en het programma voor 3
oktober kunnen dan meteen meenemen.
-Reisje: dit zit er zeker in, naar Wit-Rusland. Sergé zal zijn licht opsteken. Wordt vervolgd.
-Anna vraag de dirigent naar de samenwerking met Ronald, hoe denkt hij daarover. Indrik en
Bjerjozka willen hem allebei niet als lid, omdat er niet met hem is samen te werken. Sergé is het daar
mee eens.
Het is bijna 12.00 uur en we hebben alle punten met de dirigent besproken Anna dankt hem voor al
zijn werk en aandacht voor het koor en de individuele zangers. We gaan door met plannen maken
voor het komende seizoen.
__________________________________
Wij maken nog een paar punten af:

4.Notulen vorige vergadering 13 januari 2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen, De notulen worden goedgekeurd.
5.ALV, 1 april
Anna maakt de agenda, Peter is bezig met het financiële overzicht en Maud maakt het jaarverslag.
Henny levert de notulen van vorig jaar aan.
6.OLV ter Nood,
Het programma komt eraan, Janny maakt poster.
Anna sluit de vergadering om 12.20 uur en dankt iedereen voor de inbreng.
Nieuwe datum bestuursvergadering: maandag 30 maart a.s. bij Henny, aanvang 10.00 uur

Alkmaar, 23 maart 2020
HB

