Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 7 juni 2021, aanvang 10.00 uur bij Henny
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening
Voor het eerst weer ‘echt’ bij elkaar en dat voelt beter dan via de zoom. Het wordt gevierd met
tompoezen en een langere opening dan gebruikelijk. Anna start de bijeenkomst om 10,25 uur.
2.Mededelingen
Bert Valkering stopt ermee, hij heeft het druk en de situatie zoals het nu is, helpt natuurlijk ook niet.
Hij betaalde al een tijdje geen contributie meer.
3. Notulen 17 mei jl.
Deze worden goedgekeurd.
4.Financiën
Adri betaalt voorlopig geen contributie en Jacques heeft € 60 betaald voor 6 maanden. Verder betaald
iedereen op tijd, het gewone bedrag of een waakvlam bedrag.
5.Voortgang zoomsessies, zanglessen etc.
Deze bijeenkomsten gaan gestaag door. De dirigent blijft onverminderd enthousiast; we voelen als
bestuur wel enig ongemak dat de zanglessen zonder financiële tegemoetkoming vanuit de leden zelf
gegeven worden. Peter meldt dat er af en toe ook vrouwen meedoen met de ‘mannen Zoomers’.
Zowel de mannen als de vrouwen zijn als toehoorders welkom bij elkaar. Leerzaam om je eigen partij
thuis mee te zingen. Hoe is het in de vakantieperiode, gaan het zoomen dan ook door?
6.Ontwikkelingen corona
Eind juni mag buiten zingen weer met 1,5 meter afstand. Anna heeft contact opgenomen met De
oude Kwekerij. We mogen daar in principe buiten zingen, wel even van tevoren melden bij de
beheerder. Anna zal nog even gaan kijken of de locatie geschikt is. De contact gegevens zijn Walter
Wildöer 06-53848457
7.Resultaten peiling zangers
Rob, Marian en Wim hebben niet gereageerd.
De uitslag is zoals we wel verwacht hadden. 30 zangers per december niet realistisch, contributie kan
niet hoger € 30, samen zingen met Indrik is een noodzaak, twee repetities per week is veel,
samengaan zou het beste zijn. Vaccinatie, heel wisselend, sneltesten voor mensen die niet geprikt zijn,
wie controleert dat dan?
De mooiste opmerking is van Chris: ‘Alles endet was entstehet’. Peter zoekt het op.
Een wel heel droefgeestige solo voor bas.
Het bestuur is voor vaccinatie, neem je verantwoordelijkheid, samen gezond zingen.
8.Voorbereiding ALV op 23 juni a.s.
Wat doen we, gaan we door met het koor, we doen nog één poging, contributie blijft € 25, men mag
meer storten als donatie. We geven in september een concert samen met Indrik met pianist en gratis
toegang om leden te werven. Of in oktober een concert alleen met Bjerjozka om leden te werven?
Er moet eerst overleg zijn met Indrik, hoe staan die erin?
Besloten wordt dan Anna contact zal opnemen met Elly om hierover te praten. We kunnen van alles
bedenken, maar belangrijk is te weten hoe Indrik hierin staat.

Anna zet nog op papier hoe we de vergadering ingaan.???
De AlV start om 20.00 uur, een uur en daarna nazit met koffie/thee, borreltje/bitterballen.
Donderdag 10 juni a.s. worden alle stukken rondgestuurd. (Peter)

9.Afspraak Sergé
Anna belt met de dirigent en hij komt bij de volgende bestuursvergadering op 28 juni om 11.00 uur
a.s.
WVTTK
We willen woensdag 30 juni ter afsluiting zingen op de Adelbertusakker, aanvang 20.00 uur.
Wat betreft het jaarverslag
Maud meldt dat er twee LD concerten zijn geweest, in De Bije Mare en in Middenbeemster.
Het rooster van aftreden: Peter treedt af en is herkiesbaar.
Opzeggingen lidmaatschap wordt terugloop aantal zangers
Anna zal het jaarverslag aanpassen.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.05 uur, het was een goed overleg. We zijn blij dat het weer zo
kan allemaal.
Volgende vergadering, maandag 28 juni om 10.00 uur bij Henny. Sergé sluit om 10.30 uur aan.
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