Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering ZOOM, 20 april 2020, aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Anna, Peter, Maud, Henny (notulist)
1.Opening
Dit is wel een heel bijzondere bijeenkomst via het beeldscherm van onze computers. Na enig gedoe
om allemaal in te loggen, kunnen we beginnen. Het gaat goed met ons, we zijn veel thuis en af en toe
een wandeling, Maud is veel in haar volkstuin. We missen het echte contact met familie en kinderen,
maar er zijn gelukkig gaan gezondheidsproblemen. Anna heeft een agenda gemaakt en we gaan langs
alle punten.
2.Notulen 24 februari 2020
De notulen worden goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.
3.Financien
Het financiële gedeelte van de LD is helemaal afgehandeld. Het laatste concert is vervallen en nadat
alles betaald en afgerekend was (compensatie dirigent en organist), hebben we toch nog 30 euro
overgehouden.
De repetities vervallen, maar Sergé is gewoon betaald. Valt hij ook onder de zzp-regeling van het
Rijk?
Peter zal antwoorden op de brief van de Blije Mare over de zaalhuur. We maken geen gebruik van de
kerkzaal, maar de huur loopt door. Is het mogelijk dat we korting krijgen?
Op de betaalrekening staat nu 514,73 euro en op de spaarrekening 2986,51 euro. We hebben nu 19
leden. Er wordt door sommige leden maar contributie betaald dan de 25 euro. Peter boekt het als
donatie. Marina heeft plotseling opgezegd, weten we waarom? Anna heeft contact met haar gehad,
maar de reden is niet duidelijk geworden.
4.Contact met de zangers
De Indrikkers maken veel gebruik van de eigen app. Moeten wij dat ook? We zijn er niet voor, want
het aantal berichten dat je krijgt stijgt explosief. Anna zal iedere woensdag wat laten horen aan de
leden om de aandacht vast te houden. Wel doen sommige leden mee met de Zoom sessies. En er zijn
een paar zangers die gebruikmaken van de lessen, die Sergé geeft via de computer. Ella, Francis en
Peter hebben hier gebruik van gemaakt. En Maud heeft ook wat ingezongen. Sergé wil dat zoveel
mogelijk mensen hieraan meedoen. Thuis je partij inzingen via je telefoon of computer en het dan
sturen naar de dirigent, zodat hij het kan samenvoegen. We zijn benieuwd hoe dat gaat.
Anna en Peter zullen contact opnemen met de mensen die uit beeld verdwenen zijn. Niet iedereen
stort zich meteen in dit hele nieuwe gebeuren.
5.Toekomst
Hoe gaat het opstarten van de repetities? Als we de 1,5 meter afstand moeten houden? We weten
nog niets voorlopig, we moeten afwachten. Het schijnt ook zo te zijn dat korenleden al zingend een
heleboel ongewenste deeltjes kunnen verspreiden met hun adem. Geduld is een….etc. etc.
De punten 6 (ALV), 7 (contact Sergé) worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
De volgende vergadering is op 18 mei van 10 tot 12 uur bij Henny of via Zoom.
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