Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering via zoom op 26 april 2021
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening/mededelingen
Peter heeft problemen met het opstarten van zoom. Wij zien hem wel, maar hij ons niet. We hebben
wel geluid en na veel gedoe zijn we om 10.45 uur met elkaar verbonden. Er zijn verder geen
mededelingen.
2.Notulen 22 maart jl.
De notulen worden goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.
3.Financiën
Er staat nu 626,68 € Op de lopende rekening. De dirigent is betaald. (4x 70) Op de spaarrekening
staat nog steeds 2986,81 €. Jacques heeft een mailtje ontvangen over de achterstand in de betaling.
Bert betaalt pas weer als we echt gaan zingen. Ella gebruikt de waakvlam constructie en Adri stopt
voorlopig met de betaling.
4.Contact met zangers en het zoomen.
Anna heeft contact gehad met Ans Borstlap. Ans weet het even niet wat ze nu moet. Zoomen doet ze
niet en ze komt wel weer terug als we echt weer kunnen zingen. De zoomsessies gaan onverminderd
door en ook de privé zanglessen van Sergej. Het zijn nog steeds dezelfde zangers die meedoen. Een
kleine groep verdwijnt een beetje uit het zicht. Hopelijk sluit men weer aan als we weer kunnen
zingen. Het mus bestand van het Drinklied is aangepast. Het was veel te snel, het was niet bij te
houden. De samenzang met het koor uit Leningrad is heel goed geslaagd. De video staat op de
publieke pagina van de website. Elly heeft een persbericht gemaakt en we zullen het met enige
aanpassingen ook doorsturen naar de regionale edities rond Alkmaar. Anna zal contact opnemen met
Trui. Zij verzorgt altijd de persberichten.
We willen in mei/juni iets doen buiten, Adelbertusakker? Samen koffiedrinken en zingen.
5.ALV planning
We prikken 23 juni als datum voor de ALV. Op 9 juni moeten alle verslagen klaar zijn voor verzending
naar de leden. Anna zal contact opnemen met de kerk om te vragen of we dan kunnen vergaderen.
Peter zal de kascontrole regelen.
6.Na corona
We moetend nadenken over hoe we een doorstart na corona gaan vormgeven. Onderzoek bij de
zangers, vooral bij degenen die van de radar zijn verdwenen. We moeten ook Sergej hierbij
betrekken.
Uitnodigen voor een vergadering t.z.t.
7.WVTTK
Maud meldt dat ze zich niet laat vaccineren. We snappen haar beweegredenen. Anna zegt, dat we als
bestuur wel de plicht hebben om het veilig te laten zijn voor de zangers. Dit is een onderwerp waar
we zeker nog over komen te spreken, waarschijnlijk op de ALV.
De volgende vergadering is op 17 mei 2021, niet via zoom, maar gewoon bij Henny, aanvang 10.00
uur.
Alkmaar, 10-5-2021

