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Terugblik over 2018
2018 Was het eerste volledige kalenderjaar voor
Koornetwerk Nederland. En wat voor een jaar!
Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat we ons
definitief hebben gevestigd in het Nederlandse
koorlandschap. Dat is te merken aan het verzoek
van het netwerk Zingen, lekker belangrijk! om
de uitvoering van het Manifest Samen Zingen
2020 ter hand te nemen, de aanmelding van
een aantal belangrijke spelers om zich bij ons
aan te sluiten, en zeker ook de gegroeide
naambekendheid. Koornetwerk Nederland
staat op de kaart om de koorzangtraditie in
ons land hoog te houden en te versterken!
Maar er is ook nog een heleboel te doen. Op
inhoudelijk vlak spelen er belangrijke thema’s als
zingen door kinderen en jongeren, de kwaliteit
en financiële honorering van dirigenten, de
vraag hoe ook mensen op oudere leeftijd hun
zanghobby op goed niveau kunnen blijven
uitoefenen. Het blijft hard werken om de kwaliteit
van samen zingen op de kaart te houden, te
midden van veranderingen in de samenleving op
maatschappelijk, demografisch en cultureel gebied.
Bedreiging: daling van het aantal
aangesloten zangers
Ook in 2018 is het aantal zangers dat is aangesloten
bij een van de korenbonden verder teruggelopen.
Waren dit er op 1 januari 2018 nog 139.082 op

1 januari 2019 gaat het om 135.359. Gelukkig heeft
Koornetwerk Nederland zowel in 2018 als begin
2019 twee nieuwe korenorganisaties (Bond van
Koren Groningen en Holland Harmony) kunnen
verwelkomen zodat het totaal aantal leden
enigszins op peil blijft. Echter het totaalbeeld is
verontrustend: 2 bonden wisten de leden aantallen
(licht) te laten groeien: BALK en LOVOK. Bij alle
overige bonden liep het aantal aangesloten zangers
met gemiddeld 5,3% per jaar terug. Dan hebben
we het over in totaal maar liefst 4.912 zangers!
Koornetwerk Nederland heeft nu voor het
eerst over meerdere jaren gegevens en moet
constateren dat deze daling van het aantal
aangesloten zangers geen incident maar een
trend is. Dit is zorgelijk voor de positie en de
financiële en organisatorische slagkracht van de
georganiseerde koorsector en de positie van de
(gezamenlijke) korenbonden. Ook komen hiermee
collectieve vertegenwoordiging, voorzieningen
en diensten voor de sector onder druk te staan.
Tegelijkertijd laten cijfers van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, en Monitor Amateurkunst zien dat
er niet minder (samen)gezongen wordt: alleen de
wijze waarop is sterk aan verandering onderhevig.
De trend, waarin ruim 4.000 zangers per jaar
afscheid nemen van een van onze korenorganisaties
zal zich niet eenvoudig laten keren. Koornetwerk
Nederland en de korenbonden,
zullen op zoek moeten naar
nieuwe wegen om zangers aan
zich te binden en/of collectieve
voorzieningen op peil te houden.
De verwachtingen zijn hoog
dat Koornetwerk Nederland
een goede bijdrage kan geven
aan een sterke koorsector. Die
verwachtingen leven zowel
bij de binnenwereld (onze
leden) als bij de buitenwereld
(overheden en organisaties
op het brede terrein van

Toelichting: de grootte van een ballon staat voor de grootte van een organisatie.
Organisaties links van de nullijn krimpen, organisaties rechts groeien.
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de koorcultuur). Maar vooralsnog hebben we
weinig middelen om alle verwachtingen waar te
maken. In tegenstelling tot onze netwerkpartners

hebben we geen betaalde krachten, geen
middelen voor onderzoek, geen kantoor. Met
onze leden moeten we daarover in gesprek.

Perspectief 2019
Enigszins vooruit kijkend gaat Koornetwerk
Nederland een interessante fase in. Naar verwachting
worden er op de Algemene Ledenvergadering van
mei 2019 negen nieuwe leden geïnstalleerd: het
Nederlands Kamerkoor, Zimihc, het Nederlands
Koorfestival, Holland Harmony, Eduvox en vier
regionale korenbonden die zelfstandig door zijn
gegaan nadat de korenbond LOPRZ is opgehouden
te bestaan. En er lopen al gesprekken met
weer nieuwe aspirant leden. Daarmee wordt
Koornetwerk Nederland nóg meer een brede
netwerkorganisatie voor koorzingend Nederland.
Maar dit schept ook extra verwachtingen en maakt
de doorontwikkeling van Koornetwerk Nederland

naar een stabiele, financieel gezonde organisatie
die de vereiste slagkracht kan generen des te
belangrijker. Om dat te bereiken moeten we ons
ook goed positioneren in de culturele infrastructuur
(het cultuurbestel), waarvan de toekomstige
(nieuwe) contouren zijn opgeschreven in de nota
‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ van de Raad
voor Cultuur. Het zal van belang zijn dat wij als
koorsector zelf laten horen wat we doen en welke
ondersteuningsstructuur we nodig hebben.

Daphne Wassink,
Voorzitter

Foto: archief Nederlands Koorfestival - Maze o.l.v. Merel Martens: winnaar NKF 2018,
Koornetwerk Nederland heeft hier een stimulatieprijs voor een jeugdkoor uitgeloofd.

Ede, mei 2019
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Beleid en activiteiten
Naar een brede netwerkorganisatie
De korenbonden vormen de basis van Koornetwerk
Nederland. Samen representeren zij ongeveer
140.000 georganiseerde koorzangers. Maar
de ambitie van Koornetwerk is breder,
namelijk een netwerkorganisatie zijn die
alle facetten van de koorzang bestrijkt.

Vooralsnog geldt het voor een periode van
drie jaar; in 2021 volgt er een evaluatie om
vast te stellen of het model werkt. De formele
procedure is dat geïnteresseerde organisaties
eerst aspirant-lid worden. De ALV besluit tot
daadwerkelijk lidmaatschap van de vereniging.

In 2018 is een aanvang gemaakt met dit netwerk
door ook niet-korenbondorganisaties uit te nodigen
lid te worden van Koornetwerk Nederland. Drie
organisaties gaven spontaan aan dat graag te
willen: het Nederlands Kamer Koor, ZIMIHC en het
Nederlands Koorfestival. Later zijn daar Eduvox en
de korenbond Holland Harmony bijgekomen. Alle
vijf voldoen zij aan de (statutaire) voorwaarden:
zelfstandige rechtspersoon, met landelijk of
regionaal bereik en geen winstoogmerk. Voor de
zogenoemde ‘netwerkleden’ (te onderscheiden
van de korenbond-leden) is een speciaal ‘netwerklidmaatschap’ ontwikkeld. De daarmee verbonden
lidmaatschapsbijdrage is niet naar rato van het
aantal aangesloten individuele zangers, maar een
vast bedrag van € 250,00 per jaar. Netwerkleden
zijn wel volwaardig lid van de Koornetwerk
Nederland, maar doen niet mee met de inning
en afdracht van collectieve Buma-premies.

Hoe bereiken we ‘wilde koren’?
Ongeveer één op de vijf koren is aangesloten bij
een korenbond. Bovendien daalt dit percentage
omdat vooral nieuw opgerichte koren zich
niet herkennen in de sfeer van een korenbond
en er ook niet de dienstverlening van krijgen
die men nodig heeft. Nieuwe koorinitiatieven
zijn bijvoorbeeld gericht op een specifiek
project met een specifieke termijn, terwijl
korenbonden nog gebaseerd zijn op een duurzaam
jaarlidmaatschap. Projectkoren hebben deels ook
andere ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld over
projectmatige ondersteuning en hebben minder
interesse in service op het gebied van bestuurlijke
ondersteuning of deskundigheidsbevordering. Het
lidmaatschapstarief dat een korenbond rekent,
is om die reden vaak niet aantrekkelijk genoeg.

De Algemene Ledenvergadering is in november
2018 akkoord gegaan met dit netwerklidmaatschap.

Koornetwerk Nederland zou ook graag deze koren
(we noemen ze in de wandelgangen ‘wilde koren’)
in het netwerk betrekken. Het zijn juist deze
koren die passen bij de maatschappelijke trend

Foto: Dekoor, wereldkampioen jazzkoor in Zuid-Africa bij World Choir Games 2018
bladzijde 4

koornetwerk nederland
jaarverslag 2018
nederland

van projectmatig werken. Bovendien zit er veel
energie in die sector met projecten die aansluiten
bij maatschappelijke thema’s én aansluiten bij de
trends van tijdelijke verbondenheid van koorzangers
aan vocale projecten. Maar dat zal alleen lukken als
we aansluiten bij de vraagbehoefte van die wilde
koren. Omgekeerd moeten we deze koren ook
duidelijk(er) maken wat zij kunnen vinden bij de
leden van Koornetwerk Nederland, bijvoorbeeld
op het gebied van festivals, deskundigheid
dirigenten, kennisbank, laag Buma-tarief, etc.

Jong, anders en oud als aandachtscategorieën
Manifeste vragen zijn er in het korenveld over
de oprichting en begeleiding van jeugdkoren,
jongerenkoren en koren voor senioren. Bij de
jongeren gaat het dan vooral om hulp bij de
oprichting, en kennisoverdracht over werken
met jeugd/jongeren-koren. Voor senioren zijn er
onvoldoende gekwalificeerde dirigenten die het
beste uit de senior-koorstem kunnen halen. Gezien
de voortgaande vergrijzing zal de behoefte aan
goed opgeleide dirigenten toenemen. Bij ‘andere
koren’ gaat het om hele specifieke koren, zoals
koren van doven, of mensen met afasie. Samen met

LKCA heeft Koornetwerk Nederland daarover een
informatiemiddag georganiseerd (zie elders in dit
jaarverslag). We hebben daaruit geleerd dat samen
zingen ook bij die groepen verbindend kan werken,
maar het vraagt wel deskundige begeleiding.

Een missie die koorzang midden
in de samenleving zet
Na het eerste actieve jaar heeft het bestuur van
Koornetwerk Nederland in het derde kwartaal van
2018 een intensieve exercitie ondernomen om tot
een sterke missie en visie te komen. Dit vanuit het
besef dat een goed opgestelde mission statement
alle initiatieven die een organisatie ontwikkelt
en uitrolt toetsbaar maakt op de essentiële
organisatieniveaus, en richting geeft voor de korte
en de lange termijn. Aan de hand van discussies
over visie (wat is onze kijk op de toekomst?), missie
(wat is ons bestaansrecht?), kernwaarden (waarvoor
staan wij en waarin geloven wij?) en mission
statement (wat is de kerntekst van de organisatie?)
kwam de volgende missietekst tot stand. Deze is
in november 2018 door de ALV overgenomen.

Koornetwerk Nederland stimuleert, inspireert en verbindt om samenzang in al haar diversiteit
in de Nederlandse samenleving te bevorderen en voor iedereen bereikbaar te maken.

Foto: archief KCZB
bladzijde 5

koornetwerk nederland
jaarverslag 2018
nederland

Top vijf professionalisering koorsector
2018 was een jaar van plannen, behoeften
peilen en feedback verwerken ten aanzien van
deskundigheidsbevordering en opleidingen/
trainingen, met name voor dirigenten. Hierbij
is intensief samengewerkt met Hans Noijens,
specialist cultuurparticipatie bij LKCA.
Op 30 november 2018 kwamen bij het UCK in
Utrecht bondsvertegenwoordigers, aanbieders van
dirigentenopleidingen en –trainingen en andere
stakeholders bijeen om deze professionalisering te
bespreken. Daaruit is een top vijf van projecten en
plannen voortgekomen, uit te voeren in de jaren
2018 en 2019. Focus is vooral om de koorsector
van nieuwe kaders en parameters te voorzien.
1.

Adviestarieven: Inrichting van een overleg
tussen dirigenten, koorbestuurders
en opleiders en kunstenbond over de
systematiek en werking van adviestarieven.

2. Scholingsbehoeften: Onderzoek
onder dirigenten/koorleiders dat in
kaart brengt wat de ‘markt’ is voor
aanbieders van dirigenteneducatie.
3. Scholingsaanbod: Inventarisatie van de huidige
aanbieders naar regio, doelgroep, inhoud etc.
4. Reflectiemodel voor dirigenten/koorleiders:
Zelfanalyse voor dirigenten om te kijken naar
leemtes in opleiding en/of functioneren.
5. Dirigentendag 2020: Organisatie van een
netwerkbijeenkomst voor dirigenten.
Een goede betaling van dirigenten
Koornetwerk brengt ieder jaar een (richtinggevend)
advies uit over de financiële honorering van
koordirigenten voor repetities en concerten. Dat
advies is alleen gebaseerd op de genoten opleiding
van de dirigent. Andere variabelen zoals de grootte
van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde
cursussen of masterclasses worden er niet in
meegenomen. De tarieven betreffen bedragen per
repetitie-uur en is inclusief een standaardvergoeding
voor de voorbereiding van repetities.

Deze vorm van adviestarifering ondervindt zowel
ondersteuning als bezwaren vanuit het veld. Koren
vinden het in het algemeen een handig hulpmiddel,
maar het ene koor gaat er indicatief mee om,
het andere directief. Bezwaren zijn er met name
vanuit de geledingen der dirigenten die menen
dat het advies vaker als een vaststaand (directief)
tarief wordt gehanteerd, dan als startpunt voor
een gesprek tussen koorbestuur en dirigent.
Koornetwerk zal daarom in 2019 een
adviescommissie vragen tot een nieuwe
afweging te komen voor de totstandkoming
van de adviestarieven en een discussie over
continuering te starten. In deze commissie zullen
de geledingen van dirigenten en van koorbesturen
zijn vertegenwoordigd. Met inachtneming
van de bevindingen van de adviescommissie
verwacht Koornetwerk Nederland eind 2019 met
een nieuwe tariefmodel te kunnen komen.

Goede communicatie verbindt vraag en aanbod
• Genereren van naamsbekendheid
In 2018 lag qua communicatie de focus op het
genereren van aandacht voor Koornetwerk
Nederland binnen reeds bestaande
koornetwerken en –evenementen. Deze
communicatie rond actuele onderwerpen
en koorprojecten is aangevuld met
communicatiestromen die geen out of pocket
kosten vragen, zoals free publicity, direct mail
en social media (Facebook, Twitter, LinkedIn).
Elk kwartaal is er een digitale nieuwsbrief
Koornetwerk Nederland brengt je Op De Hoogte,
die wordt gestuurd naar het directe netwerk
(leden, sectorale relaties, media en abonnees).
•

Nieuwe website
Omdat de in 2017 gelanceerde website vanuit
het cms beperkt is en niet goed gekoppeld
kan worden aan de social media is december
2018 een nieuwe website gelanceerd. Deze
heeft een speciale evenementenmodule,
waarmee onder meer De Nationale Kooragenda
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Europa Cantat in Tallin, Estland. In het
Holland House, georganiseerd door Zimihc,
heeft Koornetwerk Nederland een blow-up
van het logo geplaatst waarop aanwezigen
kaartjes konden hangen met aanbod en
vragen voor het netwerk. Het werd een
sterke visuele presentatie die de rol van
Koornetwerk Nederland als netwerkorganisatie
uitdroeg. Ook was er een presentatie over de
verschillende koorfestivals in Nederland.

is opgezet. Organisatoren kunnen zelf hun
koorevenementen op deze pagina invoeren.
•

•

•

Eigen spread in ZINGmagazine
Vanaf eind 2018 is er een vaste spread van
twee pagina’s van Koornetwerk Nederland
in iedere editie van ZINGmagazine. Dit blad
komt zes keer per jaar uit. ZINGmagazine
stelt zich op als mediapartner en faciliteert
Koornetwerk Nederland hiermee voor een
sterk gereduceerd tarief. Kerndoel voor
Koornetwerk Nederland met deze publicaties
is vooral naamsbekendheid creëren.
Ondersteuningsprijzen
In 2018 is Koornetwerk Nederland begonnen
om aanwezig te zijn bij toonaangevende
nationale koorevenementen. Bij het Balk
TOPfestival (najaar 2017) had Koornetwerk
Nederland een informatiestand en twee
banieren in de hal. Bij Cantarode Internationale
Korencompetitie en bij het Nederlands
Koorfestival zijn in 2018 stimuleringsprijzen
beschikbaar gesteld van ieder € 250, met als
tegenprestatie voor Koornetwerk Nederland
podiumaandacht, persaandacht en vermelding in
het programmaboek. In 2019 zullen (maximaal)
vier ondersteuningsprijzen beschikbaar
worden gesteld, in ruil voor pr-waarde.
Internationale contacten
Om de Nederlandse koorsector in internationaal
kader te plaatsen waren drie bestuursleden
aanwezig bij het internationale koorfestival

•

Promotie eigen evenementen
Gekoppeld aan de reguliere ALV-bijeenkomsten
heeft Koornetwerk Nederland communicatieen netwerkbijeenkomsten georganiseerd
voor de leden. Daarnaast waren er enkele
evenementen ook voor niet-leden toegankelijk,
waaronder een informatiebijeenkomst voor
koorbesturen over crowdfunding. Deze werd
gehouden tijdens Amusing Hengelo (2 juni
2018) in samenwerking met crowdfundingsplatform Voor De Kunst. Voor deze bijeenkomst
heeft Koornetwerk Nederland onder meer
digitale flyers en A5-printflyers verspreid.

Samenwerken in netwerken
Koornetwerk Nederland is, zoals de naam al zegt,
een netwerkorganisatie. Dat betekent dat we
geen centralistische organisatie willen zijn, maar
dat we bestaande organisaties en initiatieven
willen verbinden. Om dit te bereiken heeft

Foto: archief Groot Omroepkoor - overhandiging Manifest “Zingen, Lekker Belangrijk” in Tivoli Vredenburg
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in het netwerk Lobby & Communicatie
en het netwerk Wet- en regelgeving.

Koornetwerk Nederland in 2018 de volgende
samenwerkende activiteiten ontwikkeld.
•

•

We zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep
Zingen Lekker Belangrijk, een onafhankelijk
platform van koorgerelateerde organisaties
en individuen om het in 2017 gepresenteerde
Manifest Samen Zingen 2020 verder uit te
werken. Met een delegatie van de stuurgroep
is overleg gevoerd met de Raad voor Cultuur,
het Ministerie van OCW en de organisatie
achter Meer Muziek in de Klas. De koorsector
en Koornetwerk Nederland zijn onderdeel van
het muziekadvies van de Raad voor Cultuur.
Met het LKCA wordt samengewerkt om
meer inzicht en grip te krijgen op de
ontwikkelingen in de koorsector. Zo
zijn verschillende themabijeenkomsten
georganiseerd, is de verenigingsmonitor
uitgevoerd en wordt samengewerkt om
het verenigingsleven en amateurkunst in
het algemeen beter te agenderen. Deze
samenwerking wordt in 2019 voortgezet.

•

We zijn lid van de Klassieke Muziek
Coalitie, een nieuw netwerk van landelijke
organisaties in de klassieke muziek dat
vertegenwoordigers van ensembles,
orkesten, conservatoria, muziekscholen en
amateurkoren en -orkesten bij elkaar brengt.

•

We zijn lid van de Nederlandse Organisatie
voor Vrijwilligers, en vertegenwoordigd

•

We zijn lid van de European Choral Association.

•

In die hoedanigheid hebben we een bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van het
Holland House en het Holland House songbook
tijdens het grote Europese Koorfestival
Europa Cantat in Tallinn, zomer 2018.

•

We zijn lid van Kunsten’92, dè bovensectorale
belangenvereniging voor kunst, cultuur en
erfgoed, met 350 leden uit alle geledingen
van de cultuursector. Kunsten ’92 beoogt het
maatschappelijke en politieke klimaat voor
kunst en cultuur in Nederland te verbeteren,
door middel van onderzoek, opinie en debat, en
kritisch volgen van het (overheids) cultuurbeleid.

Meet up met nieuwe koorvormen
en ongebonden koren
Op 6 juni 2018 is in samenwerking met LKCA een
meet up georganiseerd van enkele bijzondere en
ongebonden koreninitiatieven. Doelstelling was
om informatie uit te wisselen over de vragen en
wensen die zij hebben. Deze bijzondere koren
markeren een nieuwe ontwikkeling waarbij
steeds meer koorstructuren ontstaan buiten de
korenbonden om: projectkoren, minder voor de
hand liggende vormen van koorzang, initiatieven
op het gebied van kooreducatie of koorpresentatie.
Aanwezig waren onder meer een gebarenkoor, een
afasiekoor, een Alzheimerkoor, maar bijvoorbeeld

Foto: Koornetwerk Nederland was partner van het Holland House bij Europa Cantat 2018 in Tallinn, Estland,
met ruim 5.000 koorzangers het grootste koorfestival van Europa.
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ook Prestige vocal groups en een projectmatig
werkend koor als VOX-NL. Uit het overleg bleek dat
er het spectrum heel breed is, en daarmee ook de
ondersteuningsvraag. Bij allen is er behoefte aan

toegang tot geld, meer naambekendheid, en het
werven van zangers. Interessant is dat niet altijd het
artistieke doel voorop staat, ook het sociale doel
van samen zijn en samen zingen heeft meerwaarde.

Diensten
Collectieve diensten voor de leden
De dienstverlening van Koornetwerk Nederland
richt zich op realisatie van collectieve afspraken
voor de leden en op kennisdeling. Zo voeren we
overleg met BUMA, LKCA en de NOV (Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk) om te komen tot
passende adviezen voor de leden. Deze informatie
wordt geplaatst op de website. De leden kunnen
er naar eigen believen gebruik van maken.

Buma, Stemra, Femu
Voor koorzingend Nederland zijn vier
onderdelen te onderscheiden waarvoor een
financiële afdracht verschuldigd is:
1.

de legale aanschaf van bladmuziek
bij muziekuitgeverijen, in
papieren versie of digitaal,

2. de Buma-rechten voor het openbaar ten
gehore brengen van deze muziek,
3. de Stemra-rechten voor de mechanisch
reproductie ervan op websites en geluidsdragers,
4. de FEMU-rechten voor additioneel
kopiëren en/of digitaal reproduceren
van zangteksten en muziekpartijen.
Koornetwerk Nederland stelt zich op het standpunt
dat auteurs en uitgeverijen een wettelijk recht
hebben op afname van hun producten tegen
betaling. Bladmuziek gebruiken, arrangeren,
digitaal verspreiden, afspelen of kopiëren zonder
daar de verschuldigde prijs voor te betalen is in
strijd met de Auteurswet. Bovendien schaadt
het de koorsector omdat auteurs (componisten,
arrangeurs, tekstschrijvers) daardoor niet de
vergoedingen krijgen waar ze recht op hebben.

Koornetwerk Nederland int bij de aangesloten
korenbonden de verschuldigde afdrachten
voor Buma en maakt ze aan deze organisatie
over. Vanwege de collectiviteit van aangesloten
korenbonden is deze afdracht aanzienlijk lager
dan wanneer koren dit rechtstreeks met Buma
regelen. Het algemene licentietarief voor Buma
was in 2018 € 6,78 excl. btw per koorzanger/
jaar, terwijl Koornetwerk voor 2018 met Buma een
bedrag van € 2,56 excl. btw is overeengekomen.
Inclusief btw komt dit voor de korenbond-leden
uit op een tarief van € 3,10 per koorzanger/jaar.
Koornetwerk Nederland heeft in 2018 overleg
gevoerd met Buma, Stemra en Femu om tot
nadere collectieve afspraken te komen over
een all-in-pakket van de drie licenties bijeen.
Dat overleg zal in 2019 worden gecontinueerd.
Opties zijn om te komen tot een all-in-pakket
voor een aantrekkelijk tarief, of tot een
cafetariamodel waarbij korenbonden zelf bepalen
welke onderdelen/diensten zij afnemen.

AVG goed geregeld!
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle
organisaties die gegevens van personen in een
bestand bewaren. Kern van deze EU-verordening
is dat een organisatie zich inspant om de privacy
van persoonsgegevens te respecteren. Dat geldt
voor gegevens in digitale bestanden maar ook voor
mappen op de plank. Koornetwerk Nederland heeft
in samenwerking met de NOV een Factsheet Privacy
opgesteld met een stappenplan om organisaties
AVG-bestendig te maken. Een vragenlijst helpt
organisaties en verenigingen om het stappenplan
uit te voeren. De daadwerkelijke uitvoering van
de te nemen stappen is aan de korenbonden
en de koren die daarbij zijn aangesloten.
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Duidelijkheid over tarieven en indexeringen
Aan de diverse vragen van korenbonden om
duidelijkheid over de tarieven van Koornetwerk
Nederland is Koornetwerk Nederland tegemoet
gekomen via een Indexeringsbesluit over de
toepassing van een jaarlijkse tabelcorrectiefactor
en het moment van publicatie van die tarieven.
Dit Indexeringsbesluit 2018 zal jaarlijks worden
aangevuld met updates van de tarievensoorten
die Koornetwerk Nederland gebruikt.

In 2018 is ook een aanvang gemaakt met
synchronisatie van indexering van de Bumalicentietarieven en de Adviestarieven Dirigenten
volgens een duidelijk en eenduidig model. Ook is de
Jaarmutatie CPI - afgeleid per juni 2018 vastgesteld
op 1,3 % (factor 1,013) - gepubliceerd. Korenbonden
kunnen zo op tijd met deze inflatiecorrectie
rekenen bij het opstellen van hun begrotingen.

Financieel jaarverslag
Voor een jonge organisatie als Koornetwerk
Nederland, is het soms wat aftasten en zoeken
naar de goede weg. We moeten veel stakeholders
bedienen die verwachtingen hebben over
praktische uitvoering van taken en serviceverlening.
Maar de interne (financiële) organisatie van
Koornetwerk Nederland is nog niet helemaal
ingericht op die verwachtingen. Dat betekent
bedachtzaam zijn en vooral niet direct te veel
geld uitgeven. De grootboekrekening over 2018
geeft nu goed zicht op het geld dat binnen de
reguliere exploitatie wordt besteed. Ook passen
de benamingen van de grootboekrekening nu
beter bij een netwerkvereniging in bedrijf.
Toelichting Balans per 31 december 2018
De balans laat zien dat het eigen vermogen is
gestegen. Dit komt omdat in 2018 veel actiepunten

inhoudelijk zijn voorbereid, maar er minder
tot feitelijke (kosten genererende) uitvoering
zijn gekomen. Dat betekent voor de balans per
31 december 2018: een beetje meer vet op de
botten, nivellering van het verlies uit een vorig
boekjaar, een eigen vermogen dat schommelingen
kan opvangen, en meer middelen beschikbaar
voor nieuwe projecten in volgende boekjaren.
Beloningskosten bestuurders
De bestuurders binnen Koornetwerk Nederland
zijn allen vrijwilligers. Zij krijgen alleen gemaakte
onkosten vergoed. In de praktijk zijn dat
overwegend onbelaste reiskosten. Daarnaast
kunnen de bestuurders opteren voor een onbelaste
bureaukostenvergoeding van € 10,-- per maand,
als generieke compensatie voor privé gemaakte
onkosten, zoals computer- en telefoonkosten.
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Balans per 31 december 2018
Balans per 31 december 2018

2018
€

ACTIVA

2017
€

Vlottende activa
Vooruitbetaald
Rente

29,55

78,72
29,55

78,72

Liquide middelen
ING, betaalrekening
ING, vermogensspaarrekening
ING, zakelijke spaarrekening
PAY PAL

11.530,49
4.000,00
20.000,00
148,36

1.067,00
1.298,00
8.000,00
35.678,85

10.365,00

35.708,40

10.443,72

32.794,29

9.220,53

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Bankkosten
KCZB administratiekosten
Factuur Altea
Factuur UCK
Factuur Klassieke Muziek Coalitie
Factuur de Doelen
Vrijwillegerskosten onbelast
Reiskosten onbelast
Vergaderkosten
Overige schulden

Toelichting Staat van Baten en Lasten
per 31 december 2018
De hoogte van de Bumabijdragen wordt bepaald
door het aantal koorleden bij de korenbonden.
Elders in dit jaarverslag is duidelijk gemaakt dat
er al enkele jaren sprake is van een (structurele)
daling van het aantal korenbondleden. Dat verklaart
– naast wat positieve afrondingsverschillen – de
daling van post Buma-bijdrage/premie.

Perspectief
De activiteiten die in het jaar 2018 zijn voorbereid
zullen in het jaar 2019 meer exploitatiekosten

32,62
968,00
1.179,75
210,70
273,76
249,28
-

29,93
151,25
150,00
882,06
9,95
2.914,11

1.223,19

35.708,40

10.443,72

gaan genereren. Dat zal zichtbaar worden in
boekingen op de grootboekrekeningen binnen de
rubrieken Betrekkingen en Netwerk, Voorlichting
en Deskundigheid. De gezamenlijke activiteiten van
bestuurders en leden zal automatisch gaan leiden
tot meer overleg in werk- en projectgroepen.
Daardoor zullen ook de vergaderkosten in de rubriek
Bestuur gaan stijgen en, als afgeleide, de reiskosten
onbelast binnen de rubriek Medewerkers. In de
loop van het jaar 2019 zullen er naar verwachting
voor specifieke activiteiten Bestuursondersteuners
worden aangesteld, met als gevolg een
kostenstijging van de rubriek Medewerkers.
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Staat van baten en lasten per 31 december 2018
Staat van baten en lasten

2018
€

Baten
Bijdragen BUMA
BUMA premie
Saldo
Bijdragen korenorganisaties
Bijdragen subsidies
Bijdragen fondsen
Bijdragen donaties
Bijdragen overig
Bijdragen rente

Lasten
Netwerken
betrekkingen
Netwerkingskosten
Samenwerkingskosten
Lidmaatschapskosten
Voorlichting
Marketingkosten
Reklamekosten
Drukwerkkosten
Websitekosten
Social Media
Deskundigheid
Deskundigheid
Educatie
Evenementen
Evenementen
Bedrijfsvoering
Medewerkers
Advieskosten
Administratiekosten KCZB
Ondersteuningskosten KBZON
Vrijwilligerskosten onbelast
Reiskosten onbelast
Bestuur
Transitiekosten
Vergaderkosten bestuur
Vergaderkosten werkgroepen
Bankkosten
Verzekeringskosten
Kantoorkosten
Abonnementen
Onvoorzien

Exploitatiesaldo

begroting 2018
€

2017
€

431.013,90
428.997,21

427.000,00
427.000,00

431.764,10
431.650,85

2.016,69

-

113,25

34.770,50
100,00
29,55

35.000,00
35,00

36.130,50
174,70
78,72

36.916,74

35.035,00

36.497,17

0,00
0,00
2298,76

1.500,00
2.000,00
2.500,00

151,25
2.047,00

500,00
605,00
141,53
1476,38
0,00

2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-

242,00
936,64
213,00
-

250,00
0,00

1.000,00
1.000,00

-

500,00

3.500,00

-

0,00
1149,50
0,00
600,00
2055,64

2.000,00
2.000,00
1.000,00
6.500,00

4.309,39
3.690,50
3.413,84
430,00
3.233,02

0,00
2599,48
405,70
126,06
399,30
235,63
0,00
0,00

2.000,00
2.000,00
250,00
500,00
1.250,00
500,00
535,00

17.863,58
3.499,02
91,86
167,36
640,79
598,95
-

13.342,98

35.035,00

23.573,76

-

41.528,20
5.031,03-

Op de hoogte
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Bijlage I
Aangesloten leden
Per 31 december 2018 waren bij Koornetwerk
Nederland de volgende leden aangesloten:
1.

BALK
Bond voor Amateurmuziektheater
en Lichte Koormuziek

2. BVSL 		
Bond voor het Smart- & Levensliederen
3. KBZON 		
Koninklijke Bond voor Zang- en
Oratoriumverenigingen
4. KCZB 		
Koninklijke Christelijke Zangersbond
5. BCGZN
Bond van Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland
6. KNZV 		
Koninklijk Nederlands Zangersverbond
7. LOPRZ 		
Landelijke Organisatie van Provinciale
en Regionale Zangersbonden
8. LOVOK		
Landelijke Organisatie voor Ouderenkoren
9. SHANTY
Shanty Nederland
10. VTN 		
Vereniging Toonkunst Nederland

Koornetwerk Nederland zelfstandig voortzetten.
Het gaat hierbij om de volgende korenbonden:
- Bond van Koren in Drenthe
- Bond van Zangkoren in Friesland
- Bond van Zangkoren in Noord-Holland
- Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland.

Besluiten ALV
ALV 8 juni 2018:
• Goedkeuring jaarverslag 2017.
• Decharge van het bestuur voor het
gevoerde financieel beleid.
• Instemming met het Besluit Dekking
Debiteurenrisico Koornetwerk Nederland.
• Koornetwerk Nederland wordt
niet afgekort tot KNN.
ALV 23 november 2018:
• Opzegging lidmaatschap Nederlandse
Sint Gregorius Vereniging (NSGV).
•

Toelichting door bestuur van een
plan voor een cultuurmakelaar.

•

Aanvaarding nieuwe missie en visie
van Koornetwerk Nederland.

•

Instemming met het voorstel ‘Ontwikkeling
Lidmaatschap Koornetwerk Nederland’.

•

Akkoord met verder onderhandelen op basis
van het voorliggende concept contract met
BuMaStemraFemu (BSF), waarbij de oude
voorwaarden blijven gehandhaafd en het
einddoel is een verlaging van de licentiepremies

•

Akkoord met de begroting 2019.

•

Akkoord met de voorgestelde
vergaderdata voor 2019.

11. BVKG		
Bond van Koren in Groningen
LOPRZ heeft op 18 december 2017 aangekondigd
dat de organisatie met ingang van 1 januari 2019
wordt opgeheven. Per dezelfde datum zullen de 4
aangesloten regionale bonden hun lidmaatschap van
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Bijlage 2
Samenstelling Bestuur
Op 31 december 2018 bestond het bestuur
van Koornetwerk Nederland uit:

Voorzitter, secretaris en penningmeester
vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur.

Voorzitter: Daphne Wassink
Secretaris: Herman Schimmel (treedt mei 2019 af)
Penningmeester: Roel Bueneker
Communicatie: Roy Voogd
Deskundigheidsbevordering: Annalisa Schmad
Ledenontwikkeling: Thomas Hessels
Activiteiten: Ubbo van Piggelen (heeft zich in
maart 2019 teruggetrokken uit het bestuur)

Bestuurslid
Herman Schimmel
Ubbo van Piggelen
Roel Bueneker
Roy Voogd
Daphne Wassink
Annalisa Schmad
Thomas Hessels

Functie
Secretaris
Activiteiten
Penningmeester
Communicatie
Voorzitter
Deskundigheid
Ledenontwikkeling

Bestuursleden worden benoemd voor een
periode van maximaal 4 jaar en zijn eenmaal
herbenoembaar. Het bestuur heeft een rooster
van aftreden vastgesteld om continuïteit te
waarborgen. Bij tussentijdse aftreden treedt de
nieuwe bestuurder in de plaats van de vorige,
zonder aanpassing van het rooster van aftreden.

Benoemd
1 mei 2017
1 december 2017
1 mei 2017
1 mei 2017
1 mei 2017
1 mei 2017
1 juli 2017

Ondersteuning
Annika Verhulst – boekhouder Koornetwerk
Nederland en ondersteuner van de penningmeester.

Code Cultural Governance
Het bestuur past de Code Cultural Governance toe.
Het overzicht van nevenactiviteiten van bestuurders
is toegevoegd als bijlage bij dit jaarverslag.

Aftredend
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021

Tot		
Niet herkiesbaar
nvt		
2024		
2024		
2025		
2025		
2025		

Bestuursvergaderingen
Het Algemeen Bestuur van Koornetwerk Nederland
vergaderde in het verslagjaar op 19 januari, 20 april,
8 juni, 7 september, 19 oktober en 23 november.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in het verslagjaar
op: 12 januari, 16 maart, 13 april, 18 mei, 29
juni, 24 augustus, 5 oktober en 9 november.
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Bijlage 3
Overzicht nevenfuncties bestuursleden

Uit hoofde van bestuur
•
Organisatie en functie
Koornetwerk Nederland?
Bezoldigd?
					
Daphne Wassink - Voorzitter
•
•
•
•
•
•

Provincie Overijssel,
Nee
Ja
Senior Beleidsadviseur Cultuur		
European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC)
Nee
Nee
Vice-Voorzitter		
Stuurgroep EUROPA CANTAT XX – Tallinn
Nee
Nee
Lid bestuur uit hoofde bestuur ECA-EC
Europa Cantat Utrecht
Nee
Nee
Lid bestuur uit hoofde bestuur ECA-EC		
Stuurgroep Zingen Lekker Belangrijk, Lid
Nee
Nee
Consensus Vocalis, Zanger
Nee
Ja

					
Herman Schimmel - Secretaris
•
•
•
•
•
•

KCZB, Voorzitter
Rotaryclub Elst Over-Betuwe, Secretaris
Stichting Koorschool Elst, Voorzitter
Protestantse Gemeente Huissen, Cantor /organist
Alosta Advies, Elst, Eigenaar
Stuurgroep Zingen Lekker Belangrijk, Lid

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Onkostenvergoeding
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee

					
Roel Bueneker - Penningmeester
•

KNZV Vereniging Midden Nederland
Nee
(Regiovereniging van de KNZV) Penningmeester		

Onkostenvergoeding

					
Thomas Hessels - Ledenontwikkeling
•
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nee
Ja
Senior beleidsmedewerker (sinds nov. 2018 met pensioen)		
•
Bestuurslid Stichting BALK
Nee
Nee		
					
Roy Voogd - Communicatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlands Koorfestival – voorzitter
Stichting Amateurkoor – projectleider
Stichting GO! Opera – directeur & dirigent
Stuurgroep Zingen Lekker Belangrijk - lid
Goois Vocaal Ensemble – dirigent
Kranenburgh Vocaal Ensemble – dirigent
Projectkamerkoor Canto Chiaro – dirigent
Voogd Consultancy – eigenaar,
handelsnamen: KoorBusiness / LekkerAzië / Guardian MarCom
Art Fund Nyenrode – bestuurslid
VCV Nyenrode Alumnivereniging Kring Kunst – voorzitter

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee

Nee
Nee
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Uit hoofde van bestuur
•
Organisatie en functie
Koornetwerk Nederland?
Bezoldigd?
					
Annalisa Schmad - Deskundigheidsbevordering
•
•
•

Stichting EduVox, Zevenbergen, Voorzitter
Nee
Nee
Stichting EduVox Vocaal, Zevenbergen, Voorzitter
Nee
Nee
Stichting VPJD (Vocal Pop and Jazz Days), Arnhem,
Nee
Nee
Penningmeester
•
Stichting Almoss, Ossendrecht, Business Controller
Nee
Ja
•
Annalisa Schmad Vocal Coach, Fijnaart, Zelfstandige ondernemer Nee
Ja
		
					
Ubbo van Piggelen - Evenementen
•
•
•
•
•
•
•
•

Heerlense Oratoriumvereniging, Bestuurslid
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg, Penningmeester
Ensemble 88, Voorzitter
KBZON, Secretaris
Probus Heerlen I, Penningmeester
Stichting Zuster Xavier Nolens, Voorzitter
Huis voor de Kunsten Limburg, Lid Gebruikersraad
VanPiggelen Advies, Eigenaar

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee		
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Foto: Cantarode 2018, Koornetwerk Nederland heeft hier een Stimulatieprijs voor een jeugdkoor uitgeloofd.
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