Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 19 oktober 2020 aanvang 10.00 uur
Locatie: Henny Bebelaar, Marsmanstraat 1, 1822 JE Alkmaar
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
We beginnen wel meteen om 10.00 uur, maar eerst praten we even bij over de afgelopen weken hoe
gaat met ons (goed, maar we missen de spontane contacten, veel buiten, lezen), gaat de ALV door in
een ontmoeting (Het liefst wel, we willen elkaar in de ogen kijken).
Peter deelt mee, dat Bert zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Rob wil gewoon blijven betalen. En er
kan gestemd worden op de link van de Rabobank. Ieder heeft 5 stemmen te verdelen en er mogen 2
stemmen op je favoriet uitgebracht worden.
2.Notulen 28 september jl.
Anna heeft niet gebeld met Francis, maar gemeld. Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen
worden goedgekeurd.
3. ALV, standpunt bestuur, actualiteit
We willen graag samenkomen voor de ALV. Peter zal iedereen nog mailen of men wil komen.
Wanneer er te veel afzeggen, kunnen we nog zoomen.
Wat doen we? Het bestuur wil doorgaan en geeft de moed niet op. Het hangt van de leden af wat zij
willen en dat horen we dan woensdagavond. Bij aanvang is er koffie of thee, we hebben een uur en
er is geen nazit.
Wat betreft de contributie willen we voorstellen tot 1 januari 2021 de contributie te betalen (dat is
door de leden al toegezegd) en daarna over te gaan naar een ‘waakvlam contributie’. Dat is dat
iedereen betaalt naar vermogen. Men kiest zelf het bedrag. We hebben nog 2900 euro op de
spaarrekening en we teren dan in. Als het geld op is en we kunnen nog steeds niet zingen, is het voor
Bjerjozka afgelopen. De dirigent krijgt 70 euro per maand, dat gaat door.
4.Hernieuwde invulling van de zoomsessies: zingen per stemgroep
Sergej heeft met niet aflatende energie een heel schema gemaakt voor het zingen via de zoom voor
stemgroepen. Anna heeft meegedaan en het was goed bevallen. Wanneer mensen niet willen
meedoen, is dat uiteraard ook goed. Het zoomen is niet voor iedereen. Net als privéles bij Sergej.
Het zoomabonnement is van Indrik. Peter zal voorstellen dan wij daaraan de helft bijdragen.
5.Hoe houden we de zangers betrokken?
We doen er al heel veel aan, mailen, contact via nieuwsbrieven, de zoom.
Wanneer we weer mogen zingen, post-corona, hoe zien we die start? We gaan alle oud-leden en
projectleden mailen en bellen om te vragen of ze weer meedoen. Speciaal project met concert?
We hebben alle tijd om dit uit te werken, het is iets om naar uit te kijken.
6.WVTTK
Henny stuurt Anna nog een keer het verslag van de ALV vergadering van vorig jaar.
Anna sluit de vergadering om 11.15.
Volgende vergadering op maandag 23 november 2020 bij Henny
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