Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering via zoom op 17 mei 2021
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening/Mededelingen
Het starten van de zoom bijeenkomst gaat nu vlekkeloos. Er is 1 mededeling: het persbericht over de
samenwerking met het koor uit Leningrad via de zoom is in allerlei regionale kranten gepubliceerd.
Erg leuk dat het gelukt is.
2.Notulen 26 April jl.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
3.Financiën
De stand van zaken op de bank: saldo spaarrekening ongewijzigd. Lopende rekening € 866,73.
Adri en Bert zijn gestopt met betalen van de contributie, Sjaak heeft 60 euro overgemaakt en Ella
heeft ‘vlammetje’ overgemaakt, 15 euro. Het financiële verslag van 2020 voor de ALV wordt een
eenvoudige zaak. Peter zal Ed en Janny vragen om de kas te controleren.
4.Zoomsessies, opnames, zanglessen
Dit gaat nog steeds allemaal door. Sergej besteedt er erg veel tijd aan. Het blijft dezelfde groep
mensen, die meedoen. Peter maakt iedere maand €4,50 over voor het zoomabonnement
5.Ontwikkelingen Corona
Er zijn geen ontwikkelingen voor wat betreft het zingen, samen zingen mag nog steeds niet. We
wachten af.
André heeft een mail gestuurd over zingen, vaccinaties en wel of geen verplichting. Anna zal een
enquête rondsturen naar de leden, waarin ze kunnen aangeven hoe ze hierover denken. We wachten
dat af en dan kunnen we bespreken hoe we hier verder mee gaan. Het advies van de Koorwereld is
ook van belang als leidraad. We willen in ieder geval een keer samenkomen, buiten, om te zingen en
elkaar te ontmoeten.
6.Voorbereiding ALV 2020 op 23 juni 2021
Er is contact geweest met de kerk en de ALV kan doorgaan. Bianca en Asha hebben Corona gehad,
maar ze zijn gelukkig weer opgeknapt.
1 juni resultaten enquête binnen
7 juni bestuursvergadering ter voorbereiding, gewoon weer bij Henny thuis
9 juni stukken rondsturen naar de leden.
23 juni ALV
7.WVTTK
Maud heeft een brief ontvangen van de KVK over hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden
van verenigingen. Peter zal het vragenformulier invullen en opsturen (via de mail)
En wat doen we met de nummering van de muziekbibliotheek? Dit is voor een volgende vergadering.
Hoe starten we weer met zingen….. een benefiet concert?
Volgende vergadering op 7 juni a.s. om 10.00 uur bij Henny
Alkmaar 30 mei 2021
hb

