Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 10 augustus 2020 aanvang 10.15 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Anna, Peter en Maud zijn vanmorgen eerst naar de kerk geweest om te praten over het herstarten
van de repetities in september. We beginnen eerst maar met koffie en tompoezen. Peter trakteert,
hij is weer een jaartje ouder geworden.
2.Notulen vorige vergadering 15 juni jl.
Het project om leden thuis hun partij te laten inzingen van een stuk, dat dan vervolgens door Sergej
samengevoegd wordt tot een koor, is niet gelukt. Te weinig mensen hebben mee gedaan.
3.Hoe verder
-De kerk is helemaal coronaproef ingericht, looproutes, zaalinrichting etc. etc., alles volgens het
protocol. Waar ze nog mee zitten is de ventilatie. Er komt nog iemand naar kijken of het kan zoals het
nu is. Het is al een ouder systeem en een eventuele aanpassing kost 2x 35.00 voor beide kerkzalen.
Dat kan dus niet. In principe kunnen we op 2 september beginnen. Dat kan niet de volle tijd met
pauze. Er mag geen koffie gedronken worden en ook de nazit kan niet. Zonder pauze tot tien uur
zingen is geen optie. Het zal dus korter worden met eventueel een korte pauze in de zaal om wat te
drinken. Zelf meenemen. 19.30 uur – 21.00 uur?
Besloten wordt de leden te mailen en vervolgens op te bellen. Hoe gaat het met iedereen, ziet men
het zitten weer te komen zingen en wil men lid blijven. Iedereen betaalt nu nog trouw de contributie,
maar hoe gaat dat bij eventuele verder uitstel. Peter belt de mannen, Maud de alten en Anna de
sopranen. Tot aan 2 september zijn er nog 3 zoomsessies.
-Het bestuur is verder niet aansprakelijk voor eventuele problemen wanneer de regels en het
protocol goed gevolgd worden. -Anna en Peter maken een afspraak met Sergej om te praten over het
hervatten van de repetities en ook over de financiën.
4.Financiën
Er staat nog 2986 euro op de spaarrekening en 342 euro op de betaalrekening, er is 44 euro in kas.
Iedereen heeft contributie betaald, sommigen al tot en met december. Sergej is betaald voor 5
repetities en de kerk heeft een compensatie voor gederfde huur van 225 euro ontvangen.
In september gaan we dan weer huur betalen. We maken een rekensom en met 18 leden redden we
het niet meer wat betreft huur en dirigent. Het bedrag voor de dirigent moet 60 euro per repetitie
worden , het kan niet anders.
5.ALV
Deze stond op 1 april gepland, alle papieren ervoor zijn klaar. Misschien wat aanpassingen?
André en Ed doen de kascontrole. We gaan zo spoedig mogelijk een datum prikken.
6.Samenwerking Indrik
Dat gaat goed en dat willen we graag zo houden. We hebben hen nodig, zelf hebben we gaan
stemmen genoeg.
7.Jubileum 3 oktober
Als het al kan doorgaan, dan klein en alleen voor intimi.
Volgende vergadering maandag 14 september om 10.00 uur bij Henny

