Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 15 juni 2020 aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist), Sergej sluit om 11.00 uur aan.

1.Opening
De vergadering begint met vertraging, Maud heeft pech gekregen met de auto en ze staat langs de
weg bij St. Maartenszee. De ANWB is gebeld en we houden contact over de afloop.
Anna heeft tompoezen meegenomen en we beginnen met koffie. Ron sluit zich ook even aan.
2.Notulen vorige vergadering 18 mei 2020
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen, goedgekeurd.
3.Mededelingen
We willen voor de vakantie nog iets samendoen om het contact met de zangers te onderhouden.
Kunnen we ergens buiten koffiedrinken en dit wonderlijke jaar afsluiten. Peter komt met het voorstel
naar de Adelbertusakker te gaan in Egmond-Binnen. We kunnen daar even buiten lopen en praten en
dan koffie en gebak in de Nieuw Westert.
Er wordt gekozen voor woensdagavond 1 juli om 19.30 uur.
4.Financiën
De leden betalen hun contributie trouw en er zijn zelfs leden, die meer betalen. Peter boekt dit bij
donaties. Alleen Adri en Francis lopen 2 maanden achter. Er zijn geen opzeggingen.
5.Huidige stand van zaken met de zoom bijeenkomsten
Sergej regelt de zoom op woensdagavond voor Bjerjozka en we zijn vrij om op vrijdagavond aan te
sluiten bij Indrik, die regelt Elly. Sergej wil voor de mensen die dat willen wat aan muziekleer doen.
6. Laatste nieuws RIVM en koornetwerk
Anna heeft nog gebeld met Adri over het feit, dat er bij Margarita wel gezongen wordt. We houden
ons echter aan het richtlijnen van het RIVM en het koornetwerk. Samenkomen om te zingen wordt
nog steeds afgeraden.
7.Sergej komt (11.00 uur), Gedachten en ideeën uitwisseling over nu verder na deze
coronaperiode?
Anna spreekt allereerst onze waardering uit voor alle dingen die Sergej organiseert via de zoom,
Zingen, zangles, muziekleer, privéles. Er is veel emailcontact. Sergej maakt veel werk van het
samenvoegen van de thuis ingezongen liederen. Het is een wonder dat het allemaal kan. Hij wil er
een soort aandenken van maken voor deze coronaperiode.
Hij blijft de zoom meetings doen voor de woensdagavond en hij blijft de privélessen voor de
liefhebbers. Hij sluit zich aan bij het besluit van het bestuur om ons te houden aan alle maatregelen
en dus nog niet samen willen zingen. Wij raden ook af om iets te doen op eigen initiatief. Ook daar
stemt hij mee in.
Het is vakantie van 4 juli tot 19 augustus. We moeten het afwachten, we mikken op 1 september
weer zingen…….. Sergej wenst ons een goede vakantie en we zien elkaar 1 juli op de akker.

8. WVTTK
Maud heeft gebeld en ze wacht nog steeds bij Sint Maartenszee. Ze staat wel veilig, maar het duurt
nu wel lang.
PM: Jubileum Bjerjozka op 3 oktober en de ALV

De volgende vergadering is maandagochtend 10 augustus om 10.00 uur bij Henny.
P.S. Maud is goed thuisgekomen met de autoambulance en haar auto is weer gerepareerd. Het viel
gelukkig mee!

Alkmaar, 2 augustus 2020
hb

