Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 31 augustus 2020 aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Dit is een ingelaste vergadering. De repetities kunnen in september nog niet van start, omdat de kerk het nog niet
aandurft. Er was behoefte elkaar te spreken, hoe staan we er nu in, wat moeten we doen.
2.Notulen vorige vergadering van 10 augustus jl.
-punt 2: Het filmpje komt er wel. De kosten zijn wat lager, is nu € 75 per koor.
-punt 3: een paar ton voor de ventilatie in de kerk is wel erg veel. Het is € 35.000 per kerkzaal. Maar ook dat is te
veel geld.
Verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
3.Terugblik belronde
Iedereen is nog bereid te wachten en ook de contributie door te betalen tot januari. Daar zijn we heel blij mee. Tot
zolang kunnen we in ieder geval door.
Janny is heel enthousiast voor de jubileumavond, ze heeft heel veel archief en wil graag op die avond het verhaal van
Bjerjozka vertellen. We hadden het gepland op 3 oktober, maar we houden het nog even aan. Op de volgende
vergadering weten we misschien meer. Uitstel is geen afstel, we vragen Janny voor de feestcommissie. We kunnen
wel op 3 oktober een kaart met toepasselijke tekst sturen naar alle leden. Anna koopt de kaarten, de dikke dames.
)
Wel hebben Cris, Marian, Ed en Rob aangegeven, dat ze, mochten de repetities van start gaan in september, ze nog
niet komen, om allerlei redenen.
Hoe zit het bestuur er zelf in? Er zijn koren die gewoon aan de gang gaan en ook niet gestopt zijn, zoals Margarita.
Die heeft met haar groepen gewoon doorgezongen. Er kwamen ook mensen niet natuurlijk, maar ze is niet gestopt.
We zijn het erover eens, dat het voor ons geen optie is, de verantwoording voor de gezondheid van de leden,
kunnen en willen we ook niet dragen. Een houding van ‘we zien wel hoe het gaat’, ‘iedereen is verantwoordelijk
alleen voor zichzelf’, dat kan niet.
4.Gesrpek Sergej, 17 augustus
Peter en Anna hebben een moeilijk gesprek met de dirigent gehad, moeilijk om hem te moeten vertellen, dat zijn
honorarium omlaag moet. Het wordt nu € 70 per repetitie.
Ginie schoof later ook aan en het werd een goed en mooi gesprek, waarin ze Sergej ook wat beter leerden kennen.
Sergej gaat gewoon nog door met de zoomsessies en de zanglessen per zoom. Hij stopt er veel tijd en energie in. We
vinden dat heel bijzonder en zijn hem daar ook dankbaar voor. Het contact blijft zo wel bestaan.
5.Financien
Er is weinig veranderd sinds de vorige keer, wel hebben sommige leden al betaald tot 1 januari. Sergej krijgt nu € 70
per repetitie en dan in een enveloppe. Peter zal het nu er nog geen repetities zijn bij hem brengen.
6.Hoe verder?
We gaan geen CO2 meter aanschaffen. Cees de Vries vindt het vreselijk voor ons, dat we nog niet kunnen repeteren.
Ze willen nu op 1 oktober weer open. Ondertussen wordt er toch iets aan de ventilatie gedaan. Iets wat veel minder
kost. We focussen nu op 7 oktober als eerste repetitie.
De zoomsessies gaan door in september.
Het contact met de zangers, dirigent, met Indrik en Elly is heel goed. Elly is heel zorgvuldig. Voorlopig zingen we niet
bij elkaar.
7.ALV
We kunnen de ALV via de zoom doen? We moeten eerst wachten op de kascontrole. Ed is nog in Frankrijk.
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De ledenwerfactie van Theo van Goor voor nieuwe leden van het NHBM heeft een goede respons gehad. Er hebben
zich 3 mannen aangemeld.

Volgende vergadering 28 september a.s. om 10.00 uur bij Henny.

Alkmaar, 7 september 2020
hb

