Notulen Russische koor Bjerjozka
Bestuursvergadering via zoom op 22 maart 2021
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening /mededelingen
We besteden even aandacht aan het overlijden van Gerda. Maud en Anna zijn bij de condoleance
geweest.
We hebben een mail van over een huis aan huiscollecte ontvangen van het Prins Bernhardfonds. We
kunnen met onze leden collecteren en krijgen dan een paar procent van de opbrengst. Het wordt
voor kennisgeving aangenomen.
2.Notulen 22 februari jl.
Punt 4: Anna heeft Marjan nog niet gebeld, ze zal het deze week doen. Peter zal contact opnemen
met Jacques. Sergé heeft de viooltjes hulde gekregen. Anna heeft het gebracht.
3.Financiën
Op de rekening staat nu 1001,63 € en op de spaarrekening nog steeds 2986,81 €. De Rabobank
online heeft een hele nieuwe lay-out gekregen. Het is even wennen, maar de oude kan ook nog
gebruikt worden. We betalen nog steeds geen huur aan de kerk en dat laten we ook zo. Deze maand
zijn er 5 woensdagen dus de dirigent krijgt 5x 70 €. Peter vraagt zich af of hij nog iets extra’s moet
hebben. Dit doen we op een later tijdstip, hij heeft met de kerst een gratificatie gekregen.
4.Contact met de zangers
Het zoom contact gaat nog steeds 2x per week door en dat is best veel. Sergé steekt er erg veel tijd
in. Er is ook een groep zangers, die helemaal niet meedoen. Hoe gaat dat straks als we weer samen
komen. Hoe houden we die gemotiveerd? Er is dan een groep die verder is met het repertoire.
Het moet echter een vrije keuze blijven om mee te doen. Je kunt mensen er niet toe dwingen. Het
moet leuk blijven. Sergé heeft Ed en Jacques gevraagd Karavany in te studeren.
Anna zal naar alle leden mailen, misschien kunnen we in mei samenkomen, ergens buiten om contact
te hebben en misschien even te zingen. Adelbertusakker? Ans heeft zich teruggetrokken uit de app
groep, maar ze heeft nog wel de contributie betaald.
De individuele zanglessen gaan nog steeds door.
5.Terugblik verjaardag dirigent
Het was een mooie avond via de zoom met heel veel optredens speciaal voor Sergé. Zang, poëzie etc.
6.Actualiteit
We weten niet wanneer er weer iets kan. We wachten af, het is niet anders.
WVTTK
We hebben nog zoomtijd over en we praten nog even na over Gerda en hoe het met haar familie is.
Ron heeft Tebe Pojem op de openbare pagina van de website gezet.

Volgende vergadering 26 april 2021, om 10.00 uur via zoom.

Alkmaar 19 april 2021
hb

