Notulen Russische koor Bjerjozka
Bestuursvergadering ZOOM, 18 mei 2020, aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Anna, Peter, Maud, Henny (notulist)
1.Opening
Om 10.00 uur loggen we in, wel met enige vertraging, want het blijft gedoe, maar we moeten er
voorlopig nog mee leven. Het gaat goed met ons, Peter was voor het eerst naar het strand en heeft
genoten en hij geniet ook van zijn lege agenda! Maud geniet van haar tuin en wandelt iedere dag.
Anna en Henny missen het persoonlijke contact, maar proberen veel buiten te zijn. Samen zingen zit
er voorlopig niet in. Het is nog te riskant, we hopen wel dat het in september weer kan.
2.Notulen vorige vergadering 20 april jl.
Er zijn geen aanvullingen. Wel de opmerking, dat het moeilijk is alle mensen betrokken te houden.
Hier komen we op terug bij punt 4
3. Financiën
Het gaat goed, op de spaarrekening staat nog € 2986. Sergej is voor 5 repetities betaald. Hij krijgt ook
een vergoeding van de zzp-regeling. We hebben van het kerkbestuur nog geen reactie op de brief
van Peter. Er zijn nog 29 repetities te gaan dit jaar en dat zou € 1261 zijn. We wachten het af.
4.Contact met de zangers
-zoomsessies: een kleine groep maakt hier gebruik van. Er is contact geweest met de leden die niet
meedoen. Dat wordt op prijs gesteld; men doet niet mee, omdat men niets met computers heeft.
Maud zal nog een keer contact opnemen met Marina, omdat we graag willen weten of ze is
weggegaan vanwege problemen met het koor.
-les bij Sergej en stukken inzingen: dat is maar voor een hele kleine groep. Mensen vinden het niks
met de computer of ze vinden het eng. Kunnen we niet per week één lied oefenen? Het is nu
gefocust op een paar mensen. Peter heeft wel twee lessen via skype gedaan, maar hij vindt het niks.
Anna zal contact opnemen met de dirigent.
-Nieuwsbrieven Indrik en Bjerjozka: dit wordt erg gewaardeerd.
5. Laatste nieuws van het RIVM
Het samen zingen en repeteren zit er voorlopig niet in. Maar we blijven optimistisch voor de
toekomst. Ideeën voor het jubileum in oktober??
PM: Algemene ledenvergadering
Volgende vergadering: 15 juni om 10.00 uur bij Henny, aanvang 10.00 uur
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