Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering via zoom op 22 februari 2021
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening/mededelingen
Om 5 minuten over tien zijn we alle vier aangesloten op de zoom en Anna verwelkomt ons. De enige
mededeling is een mail die we ontvangen hebben van de Rabobank bestemd voor organisaties en
verenigingen over de invloed die corona heeft en hoe men hiermee omgaat etc. We nemen het voor
kennisgeving aan.
2.Notulen 25 januari 2021
Bij punt 3: Ans Borstlap heeft contributie wel betaald.
3.Financiën/waakvlamconstructie
Spaarrekening, € 2986,81 en in kas € 1000,14. We betalen geen huur aan de kerk momenteel.
Komende woensdag (24 februari gaat er 4x € 70 naar de dirigent. De betaling van de contributie gaat
redelijk goed. Is er al contact geweest met Jacques de Vet? Peter zal bellen.
4.Contact zangers/zoomen
Zijn er mensen die uit beeld verdwijnen? Marjan v.d. Berg heeft wel half jaar contributie betaald,
maar ze doet niet mee met zoomsessies. Rob Hardewijn heeft ook de contributie betaald.
Anna zal met Marjan bellen.
De zoomsessies gaan goed, Trui logt af en toe in als luisteraar. Er wordt veel gebruik gemaakt van de
privélessen van Sergej door een vaste kern zangers. Het vraagt moed om alleen te gaan zingen voor
je scherm. Er zijn leden die dat echt niet willen.
De opname voor Karawany moet 25 februari a.s. opgestuurd zijn naar Sergej. Wie heeft de platoks en
blauwe strikjes? Wordt vervolgd!
5. Verjaardag dirigent
Op 3 maart is Sergej jarig en het is de bedoeling dat er via de zoom een feestelijk samenzijn
georganiseerd wordt door beide koren. Hij krijgt een cadeau van ieder koor apart en er is het verzoek
om iets te zingen of voor te dragen. Opgeven bij Elly.
Wat geven we namens Bjerjozka? Het gaat via een zonnewijzer naar een fles port naar een feestelijke
mand viooltjes. Anna zal het brengen.
6.Actualiteit
Er zijn via de gezamenlijke app vragen gesteld over het vaccineren. De koorzanger moet een bewijs
van vaccinatie overleggen om mee te kunnen doen? Dit is niet iets wat we via de app willen
bespreken. Het komt op de agenda zodra we weten of en wanneer we weer mogen zingen.
WVTTK
Anna: misschien kunnen we weer eens als het mooier weer is, buiten zingen zoals we op de
Adelbertusakker hebben gedaan? Goed idee, dat gaan we in het voorjaar doen.
De 40 zoomminuten zijn om. De volgende vergadering is op 22 maart a.s. om 10.00 uur en zoals het
er nu uitziet via de computer.
Alkmaar, 15 maart 2021
hb

