Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 28 juni 2021, aanvang 10.00 uur bij Henny, Serge sluit aan om 10.30 uur.
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)

1.Opening
Anna opent de vergadering, we wachten met koffie en gebak tot Sergé er is.
2.Terugblik ALV en voorbereiding gesprek met Sergé
-De ALV is goed verlopen, we komen er straks op terug.
-Gaan we door op de huidige werkwijze? We hebben nu 15 leden, dat levert 400 euro aan contributie
op, daarvan is 200 euro/maand voor de dirigent. De huur van ’t Rak’ voor de ALV was duurder dan
voorheen, nl. 56 euro. We weten nog niet of de huur voor de kerkzaal hoger gaat uitvallen, we
hebben daar nog niets over gehoord. Als we doorgaan zullen we onze reserve moeten opmaken, dus
doorgaan tot het banksaldo nul is? De contributie verhogen is geen optie, er gaan dan mensen weg.
Het blijft 25 euro.
3.De dirigent schuift aan om 10.45 uur.
Anna vertelt hoe het er nu voor staat, de 15 leden, het honorarium. Sergé voelde dit wel aankomen
en wil toch gewoon doorgaan. In de zomerperiode is hij beschikbaar voor repeteren. Hij is
optimistisch over de groeimogelijkheden en het koor moet in ledental verdubbelen. Er zijn koren
opgeheven, dus er zijn zangers op zoek naar andere mogelijkheden. We moeten weer beginnen met
plannen maken, een campagne starten. Hoe vind je die groep zangers. Formuleren van de
doelstelling, profiel van de zanger die we nodig hebben maken en dan hoe verleid je die om bij ons te
komen zingen.
De samenwerking met Indrik is goed, het oefenen via de zoom heeft zijn vruchten afgeworpen, de
kennis van de noten is groter geworden, de zangtechniek beter.
Anna vraagt of samengaan geen logische stap zou zijn? Men kan nu echter 2x repeteren voor
hetzelfde geld. Repeteren op vrijdagavond kan een struikelblok zijn. Twee aparte koren heeft toch de
voorkeur.
Conclusie: doorgaan zoals het nu gaat met plannen voor de toekomst.
Er wordt een zomerstop gehouden, de Blije Mare is ook niet beschikbaar voor de repetities. Er kan
gezongen worden in ‘De Oude Kwekerij’ vlak bij het station van Alkmaar.
Er komt een gezamenlijke bestuursvergadering met Indrik en de dirigent.
Sergé vertrekt om 11.30 uur.
Onze conclusie is dat er niets nieuws gezegd is. Sergé komt weer met het wervingsplan, we moeten
meer doen om leden te werven, we moeten deelnemen aan festivals. Anna stelt dat ze zich niet
meer kan ‘opkrikken’ om weer te gaan werven. De andere bestuursleden voelen dezelfde
moedeloosheid. Het honorarium van de dirigent, 70 euro/repetitie blijft gehandhaafd. Hij krijgt in juli
100 euro vakantiegeld erbij.
Er zal een afspraak gemaakt worden met Indrik en de dirigent voor het gezamenlijk overleg, maar wel
na de vakantieperiode.
7 juli is de laatste woensdag voor de zomervakantie en 25 augustus zou dan de eerste repetitie zijn
na deze periode. We weten niet of we al in de Blije Mare kunnen.

We kunnen wel 30 juni en 7 juli in de Oude Kwekerij zingen. Maud gaat dit organiseren en ze
onderhoudt de communicatie met de leden.
4.Notulen 7 juni 2021, deze worden goedgekeurd.
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Met Thomas gaat het de goede kant op (Anna)
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Volgende vergadering 23 augustus 2021 om 10.00 uur bij Henny.

Alkmaar 15 augustus 2021
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