Notulen Russisch koor Bjerjozka
Bestuursvergadering 23 augustus 2021, aanvang 10.00 uur bij Henny
Aanwezig: Anna, Maud, Peter, Henny (notulist)
1.Opening/mededelingen
Anna opent de vergadering om 10.15, nadat iedereen heeft kunnen vertellen hoe het gaat, na de
vakantie, met de beperkingen, de gezondheid. Het gaat goed met ons alle beperkingen en narigheid
om ons heen in aanmerking genomen. Peter meldt dat Rob Hardewijn weer terugkomt bij de
repetities en dat Wim van Doorn met vakantie is.
Anna meldt dat ze al bij Elly geweest is, de gezamenlijke vergadering met beide koren en de dirigent
gaat voorlopig niet door. Anna heeft met Elly gesproken over ons aantal leden en dat we het niet zien
groeien op kort termijn. We nemen nog de tijd tot 1 januari 2022 en dan volgt het besluit. De koren
samenvoegen is voor Indrik geen optie, maar leden van Bjerjozka zijn altijd welkom als lid van Indrik.
2.Notulen vorige vergadering 28 juli jl. en van de ALV van 23 juni jl.
-we gaan door tot 1 januari 2022
-een eenmalige ledenwerfcampagne met persbericht.
-de dirigent heeft 100 euro extra gekregen als blijk van waardering voor al zijn inspanningen.
ALV-notulen, klopt het?
-punt 5 een tikfout in de datum
-Peter blijft penningmeester, eerst tot 1 januari 2022 en dan evaluatie
3.Financiën
-kas: € 01,70
-bank: € 721,88
-spaar: € 2987,81
Per 1 september gaat de gewone contributiebetaling weer van start, geen waakvlamconstructie
meer.
4.ontwikkelingen koorwereld, repetities in de Blije Mare etc.
-de publicaties vanuit de koorwereld worden gevolgd. Er mag weer gezongen worden, maar met in
achtneming van de regels.
--We mogen weer zingen in de Blije Mare, de stoelen staan coronaproef opgesteld en ze mogen niet
verschoven worden. We mogen a.s. woensdag 25 augustus weer beginnen. De repetitietijden zijn
weer gewoon zoals het was voor corona.
-We blijven dus doorgaan tot 1 januari en we wachten plannen van Sergé af (zo zit Elly erin en dat
lijkt ons een goed idee)
-Na wat heen en weer gepraat besluiten we het zo te gaan doen: we gaan twee openbare repetities
houden op 6 en 13 oktober, we gaan reclame maken via kranten, facebook, etc. Anna zal Janny
vragen om te helpen. Is die journalist uit Zaandam nog een idee? Anna zal Elly vragen om
contactgegevens. En Peter zal een wervende mail maken om naar al onze oud-leden te sturen of ze
weer willen komen zingen bij Bjerjozka.
5.WVTTK
Anna zal Corien mondeling benaderen om weer te komen zingen, ze is ons enige erelid.
Maud maakt een nieuw repetitieschema tot 1 januari 2022, een nieuwe ledenlijst kan nog even
wachten.
Volgende vergadering maandag 20 september 2021 bij Henny, aanvang 10.00 uur.

