Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 28 september 2020 aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
We beginnen met bijpraten over alles wat er gebeurt i.v.m. corona. Zijn we allemaal gezond, gelukkig
wel, redden we het nog wat betreft het gemis van het ‘gewone leven’, het is nu al ruim een half jaar.
Eigenlijk gaat het wonder wel en we hopen alleen dat we straks weer kunnen zingen. Maar erg
hoopvol ziet het er niet uit. Officiële start van de vergadering om 10.20 uur. Er zijn verder geen
mededelingen.
2.Notulen 31 augustus jl.
Er staan 2 tikfouten in het verslag, die worden verbeterd. Verder geen opmerkingen.
Anna heeft nog niets gehoord van Cees over de repetities, a.s. woensdag vergadert het kerkbestuur.
Anna belt meteen even om te vragen of er al iets bekend is over de ventilatie. De ramen mogen niet
open vanwege geluidsoverlast dus ventilatie is extra van belang. We zingen waarschijnlijk maar met
10 of 11 zangers. We hebben nu 17 zangers en zeker 6 gaan niet zingen. Cees meldt, dat de ventilatie
niet wordt aangepast, het is ingrijpend en te duur. We moeten woensdag afwachten.
Een ander locatie is geen optie. Het is vaak veel duurder en er is op woensdagavond weinig mogelijk.
We blijven bij de Blije Mare, maar we kunnen nu geen vergoeding betalen.
Iedereen heeft wel de contributie betaald en sommigen weer meer dan dat. Sergé heeft ook zijn
vergoeding gekregen in een enveloppe.
3.Actualiteit
-Anna stuurt nog een mailtje naar Francis
-Koorrepetities, we wachten komende woensdag af
-alternatieven, kleine groepjes bij iemand thuis?
-Andere locatie, te duur, De Oever is niet beschikbaar op woensdag
-toename virus: dat is ook niet hoopvol, het neemt nog steeds toe
-De zoomsessies gaan nog steeds door en Sergé is onvermoeibaar wat betreft het geven van lessen
en het bedenken van bezigheden op de zoom.
-contact met Sergé is goed. Hij wacht het af.
-waar staan wij als bestuur: in tweestrijd. Maar we denken, dat we zoals het zich nu ontwikkelt de
juiste beslissingen nemen.
4.Financiën
Er is 607 € op de rekeningen, 2987 € op de spaarrekening en 34,70 € in kas. Voor de ALV hoeft er
gaan begroting voor 2021 gemaakt te worden. Peter wacht nog op de kascontrole.
5.Jubileum Bjerjozka
Dit wordt uitgesteld. Anna heeft de kaarten bij zich voor alle leden, Maud heeft een toepasselijk
gedicht gemaakt. We gaan zo de kaarten schrijven en klaarmaken voor verzending.
6.ALV
Deze is op 21 oktober a.s. aanvang 20.00 uur, in de Blije Mare, in de hal. Alle papieren zijn er en Anna
maakt de agenda.

7.WVTTK
Peter heeft ons aangemeld voor de Rabo-campagne, stem op je favoriete vereniging. Dus allemaal
stemmen.
Anna sluit de vergadering om 11.40 uur en we gaan de dikke dames kaarten klaarmaken voor
verzending.
We sturen er ook eentje naar Indrik en NHBMK en naar Corien.
De volgende vergadering is op 26 oktober a.s. bij Henny
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