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Inhoudelijk Jaarverslag 2019
Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
‘Tweede kamer stemt met ruime meerderheid vóór betere ondersteuning koor- en
muziekverenigingen’ en ‘Minister van Engelshoven van OCW brengt werkbezoek aan Nederlandse
koorsector’.
Het werkbezoek op 28 september 2019 van Minister van Engelshoven voor Cultuur aan de
koorsector en de aangenomen motie van 26 november 2019 zijn twee absolute hoogtepunten uit
2019 voor de koorsector en voor Koornetwerk Nederland. Na lang buiten beeld te zijn geweest, is het
gelukt om aandacht te vragen voor de 1,7 miljoen Nederlanders die samen zingen. De motie wordt
uitgewerkt en krijgt dus in 2020 een vervolg. Andere hoogtepunten zijn de eerste editie van de
Koornet Werkdag op 22 maart 2019 en het kunnen verwelkomen van maar liefst 9 nieuwe leden,
waaronder de eerste netwerkleden, dat zijn korenorganisaties buiten de korenbonden.
Het tweede jaar van het bestaan van Koornetwerk Nederland stond hiermee in het teken van het
verwerven van een positie als belangenbehartiger en aanspreekpunt voor de koorsector en het
ontwikkelen en activeren van het korennetwerk zelf. In 2020 kan hier op doorgeborduurd worden.

Ontwikkeling aangesloten zangers
Ondanks dat er afgelopen jaren nieuwe korenbonden zijn bijgekomen, zet de daling van het aantal
aangesloten zangers verder door. Over een tijdsperiode van 5 jaar verliezen de korenbonden samen
gemiddeld bijna 2.800 zangers per jaar.
De ontwikkeling laat per korenbond een ander
verloop zien. Twee bonden laten groei zien,
een aantal blijven redelijk stabiel en voor de
helft van de bonden geldt een (aanzienlijke)
afname van ledenaantallen.
De neerwaartse trend raakt het hele netwerk
en alle bonden: de organisatorische en
financiële slagkracht van de georganiseerde
koorsector loopt terug en de positie van de
gezamenlijke korenbonden wordt hiermee
verzwakt.
De trend zal zich niet van de ene op de andere dag laten keren, maar Koornetwerk Nederland vindt
het belangrijk wel actief en met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden: wie zijn deze zangers die lid
zijn van een korenbond, wat doen ze, wat hebben ze nodig? En vervolgens, wat betekent dit voor de
gezamenlijke korenorganisaties?

Organisatie
Nu er meer in beweging is gezet, komt er ook meer op de organisatie af. Stapsgewijs zal Koornetwerk
Nederland op zoek moeten gaan naar een goede balans in de (oorspronkelijke) ambities en
taakopdracht en de beschikbare resources. Deze staat nog niet in verhouding en is daarmee niet
duurzaam. Het betekent ook dat er strategisch gehandeld moet worden op basis van kansen en
mogelijkheden, zoals het werkbezoek van de minister, en waar nodig plannen onderweg aangepast
moeten worden.
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Vooruitblik 2020
Op het moment van opstellen van dit jaarverslag, bevindt de Nederlandse samenleving zich midden
in een coronacrisis. Kooractiviteiten zijn in maart 2020 abrupt tot stilstand en koorbesturen en dirigenten staan voor de uitdaging deze opnieuw vorm te geven binnen een
anderhalvemetersamenleving. Korenbonden en korenorganisaties zijn hierbij belangrijke partners
voor de koren, bestuurders en dirigenten. Alleen samen komen we goed de crisis door.
In 2020 zetten we de ingezette lijn voort. Nu er meer in beweging is gezet, is het mogelijk om te
sturen. We gaan door met het ontwikkelen van het netwerk, door meer netwerkleden aan ons
proberen te binden en Koornet Werkdag verder te ontwikkelen. Met al onze leden willen we op zoek
gaan naar de koorzangers die nog niet bij ons zijn aangesloten en hoe we goede ontwikkelingen in
onze sector verder kunnen versterken. Met het ministerie en partners als de KNMO en LKCA kijken
we naar de uitvoering van de aangenomen motie, gericht op het structureel ondersteunen en
ontwikkelen van de koorsector.
Het bestuur van Koornetwerk Nederland kijkt met een goed gevoel terug op 2019. Het netwerk
groeit, de activiteiten worden goed bezocht, we hebben vaste grond onder de voeten in Den Haag,
onze naambekendheid groeit. Wat we beogen te bereiken is evident: een bruisende koorsector met
veel potentie, samenwerkend in een vitaal netwerk.

Utrecht, 8 mei 2020
Het bestuur van Koornetwerk Nederland

Daphne Wassink
Ruben Timmer
Roel Bueneker
Thomas Hessels
Annalisa Schmad
Roy Voogd
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Activiteiten
Koornet Werkdag 22 maart 2019
Ongeveer 50 personen (koorbestuurders, dirigenten, vertegenwoordigers van zangorganisaties)
waren aanwezig op de eerste Koornet Werkdag op 22 maart 2019 in Akoesticum, om in workshops
van gedachten te wisselen
- met medewerkers van Buma en Femu over auteursrechten en licenties voor koormuziek,
- over deskundigheidsbevordering bij dirigenten en
- over de organisatie van een gezamenlijk koorgericht evenement in 2020.

Buma en Femu
Medewerkers van Buma legden voor een gezelschap van 20 belangstellenden uit hoe het proces van
inning en uitkering van gelden werkt. Alle koren worden geacht bij Buma opgave te doen van
gezongen werken, zodat Buma dat als een verdeelsleutel kan gebruiken voor de uitkeringen aan
rechthebbende componisten, arrangeurs en tekstschrijvers. Het merendeel van de koren doet dat
ook (83%) maar het blijkt koren veel tijd te vragen. Er is daarom door Buma een nieuwe portal
gemaakt die koren op dat element kan ontzorgen. Buma meldt dat koren die nog geen Bumaafdrachten doen (‘wilde koren’) actiever zullen worden aangeschreven. De organisatie meent dat
naar schatting slechts 10 à 15% van de koren momenteel afdraagt voor uitgevoerde koorwerken.
De directeur van Femu legt uit waar de organisatie voor staat, namelijk koren licenseren voor
additioneel kopiëren van bladmuziek, projectie van bladmuziek en songteksten, in de naaste
toekomst aangevuld met digitaal gebruik/beheer van bladmuziek. Evenals Buma is het beleid van
Femu erop gericht om de geïnde premiegelden zoveel mogelijk uit te keren aan rechthebbenden.
Na afloop van de presentaties was er gelegenheid tot het stellen van vragen en voor individueel
consult.

Deskundigheid dirigenten
Bij de workshop deskundigheid dirigenten waren ongeveer twintig dirigenten en koorbestuurders
aanwezig.
Gemeld werd dat een werkgroep onder voorzitterschap van Boyke Brand gaat onderzoeken hoe het
zit met de opleiding en beloning van dirigenten en de adviestarieven die daaruit voortvloeien. De
commissie zal eind 2019 een rapport uitbrengen.
Daarna was er een rollenspel om te verzamelen welke problemen en onderwerpen er spelen rond
deze dirigententarieven. Daar kwam onder meer uit dat bij de uurtarieven voor dirigenten niet enkel
de opleiding een rol moet spelen, maar ook de opgedane ervaring. De adviestarieven die VNK (en
thans KNN) publiceren zijn in de praktijk een absolute richtlijn voor koorbesturen geworden, geen
adviesbasis voor een gesprek met de dirigent. Ook werd gemeld dat het eisenpakket dat koren voor
een dirigent hebben niet realistisch is; ze moeten kunnen arrangeren, piano spelen, dirigeren,
stemvorming doen, organiseren, oefenmateriaal maken etc.

Evenement 2020
Ongeveer 15 aanwezigen bespraken met elkaar aan wat voor soort evenement, te organiseren door
Koornetwerk Nederland in samenwerking met partners, in 2020 behoefte zou zijn. De mogelijkheden
zijn te over, bijvoorbeeld een Chor.Com-achtig event (met marktstallen voor uitgevers van
bladmuziek, arrangeurs en componisten, andere koorgerelateerde spullen) met optredens,
masterclasses en workshops, bijzondere groepen uitnodigen (asielzoekerskoor, LGBT-koor, koor voor
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mensen met bijzondere ziekten), een “onderbelicht genre” in het spotlicht zetten, een bijzondere
locatie gebruiken voor het evenement, een digitaal evenement, zoals een virtueel koor of een spotify
concert. Er zijn al genoeg koorfestivals, dus het zou iets aanvullends moeten zijn. Wat er uiteindelijk
gekozen wordt begint bij de basisvraag waaraan in de korenwereld behoefte is.

Diensten
Verzekeringen
In de ledenvergadering van 22 november 2019 is vastgelegd dat Koornetwerk Nederland met de
verzekerings tussenpersonen AON een raamwerkovereenkomst mocht gaan sluiten welke aan de
leden van Koornetwerk Nederland een volledige vrije keus geeft om zelfstandig te besluiten om
verzekering(en) af te sluiten binnen deze raamwerkovereenkomst. Koornetwerk Nederland is haar
leden behulpzaam maar de korenbonden, koren en netwerkleden zijn zelf de afnemers.
De keuze voor de AON is gemaakt omdat meerdere korenbonden binnen Koornetwerk Nederland,
van oudsher, al een relatie hebben met de AON waarbinnen een 60 % van de doelgroep al is
ondergebracht. Het productaanbod is marktconform. Het brede productaanbod van de AON is
aantrekkelijk mede omdat er daardoor verzekeringsproduct (en) toegankelijk worden welke zonder
raamwerkovereenkomst niet afsluitbaar zullen zijn voor leden van Koornetwerk Nederland.
Er is in de resterende periode in 2019 en verder in 2020 gewerkt aan een de voorwaarden binnen de
raamwerkovereenkomst. Hierin heeft de vrije keus en de wijze van communiceren met de leden van
Koornetwerk een belangrijke plaats vervuld. Maar vooral is er gewerkt aan een mooi inhoudelijk
verzekeringsproduct en een breed productaanbod. Naast productprijs wordt ook de product inhoud
gewogen. Naar verwachting zal er in 2020 raamwerkovereenkomst worden gesloten welke per juli
2020 klaar zal staan voor uitvoering (een link op onze website naar de website van de AON).

BUMA & FEMU
Namens de aangesloten korenbonden heeft Koornetwerk Nederland met Buma en Femu geprobeerd
in 2019 tot een all-in-licentie te komen voor ten gehore brengen van koormuziek, additioneel
kopiëren, op websites plaatsen, streamen, digitaal beheren en doorsturen van digitale bestanden
aan koorleden. Dit zou de koren belangrijk ontzorgen en vanwege het all-in-karakter tot een lagere
premie leiden dan bij afzonderlijke inkoop door koren of korenbonden.
Gedurende het jaar bleek dat de korenbonden heel verschillend staan tegenover de relevantie van
een Femu-licentie. Er zijn korenbonden die deze faciliteit helemaal niet nodig hebben (men kopieert
niet additioneel en maakt geen gebruik van digitale faciliteiten, of slechts een deel ervan
(bijvoorbeeld alleen songteksten, geen bladmuziek). Omdat er daardoor geen
gemeenschappelijkheid was richting Femu, is de all-in-licentie niet van de grond gekomen. Alle
korenbonden zijn daarna individueel verder gegaan in de onderhandelingen met Femu. Op de ALV
van november 2019 hebben acht korenbonden samen een werkgroep gevormd om te onderzoeken
of er met FEMU een raamwerkovereenkomst vast te stellen is, waarmee alle bonden geholpen zijn.
(correctie Thomas nav opmerkingen op ALV mei 2020).
Koornetwerk Nederland heeft met Buma in 2019 gesproken over een andere opzet van de licentieovereenkomst voor het ten gehore brengen van muziek. De wens daartoe was afkomstig van Buma
die toe wil naar een uniform model voor alle verschillende licentie-afnemers. Daarbij heeft Buma
aangegeven de 30% korting uit de vigerende licentie-overeenkomst met KNN voor niet-Bumagerelateerd repertoire niet te willen voortzetten. Onderhandelingen daarover konden in 2019 nog
niet tot een gezamenlijk besluit leiden, waarna is besloten de lopende overeenkomst (inclusief de
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30% korting) in 2020 voort te zetten en gedurende dat jaar tot overeenstemming te komen over een
nieuwe licentie-overeenkomst met ingang van 1 januari 2021.

Belangenbehartiging
Werkbezoek minister van Engelshoven
[PERSBERICHT] Op zaterdag 28 september 2019 heeft minister Van Engelshoven van OCW een
officieel werkbezoek gebracht aan de Nederlandse koorsector op uitnodiging van Koornetwerk
Nederland en KNMO. Tijdens het werkbezoek in Den Bosch is de minister in gesprek gegaan met een
brede afvaardiging van de Nederlandse koorsector. Onderdeel van het werkbezoek was het bijwonen
van het 11de Barbershop Ontmoetingsfestival, waar 25 koren op 16 lokaties in de stad uitvoeringen
verzorgden.
De minister gaf in haar openingswoord al aan dat ze in gesprek wilde komen over de Nederlandse
koorsector om te kijken hoe de het verenigingsleven zich met elkaar kan versterken om er voor te
zorgen dat we in Nederland een levendige amateurmuzieksector houden. Er moet gekeken worden
hoe jongeren betrokken kunnen worden om te zorgen dat het het stokje steeds weer doorgegeven
blijft worden.
In haar openingswoord benadrukte de minister de belangrijke rol van de amateurmuzieksector in het
toegankelijk houden van cultuur. “Als het gaat om cultuur in Nederland, bent u met heel veel
vrijwilligers een van de belangrijkste dragers hiervan. Het hart van de Nederlandse cultuur is precies
datgene wat ú doet. Met heel veel vrijwilligers zorgen dat verhalen verteld blijven worden,” aldus
minister Van Engelshoven.
Tijdens het werkbezoek ging de minister in gesprek met een brede vertegenwoordiging van de
sector. Er werd onder meer gesproken over de functie van de koorsector in perspectief tot
gezondheid, sociale verbinding en maatschappelijke context. Daarbij werden ook de problemen in
het verenigingsleven besproken dat bijna volledig draait op vrijwilligers. Vergrijzing kwam daarbij ter
sprake, naast de essentiële rol die zingen kan spelen voor groeiende eenzaamheid bij ouderen of
voor met mensen met verschillende ziektebeelden zoals dementie, alzheimer of kanker.
De minister sprak haar bewondering voor de omvang van de sector uit en prees de vindingrijkheid
waarmee van binnenuit initiatieven tot ontwikkeling worden gebracht. Na afloop nodigde ze
Koornetwerk Nederland uit samen het gesprek met haar te vervolgen om te kijken hoe de uitdaging
van de Nederlandse koorsector ondersteund kan worden.
Het werkbezoek van de minister werd afgesloten met een bezoek aan enkele uitvoeringen van
barbershopkwartetten en -koren.

Tweede Kamer
[PERSBERICHT] Het kabinet moet onderzoeken hoe de structurele ondersteuning
van amateurkunstverenigingen, zoals koor- en muziekverenigingen, verbeterd kan worden. Een
ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag 26 november 2019 dit voorstel van CDA,
D66, GroenLinks, SP en PvdA. Minister Van Engelshoven moet voor de zomer de resultaten
presenteren.
De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Koornetwerk Nederland zijn verheugd.
Voorzitters Bart van Meijl en Daphne Wassink: ‘Koor- en muziekverenigingen spelen een cruciale rol
in de samenleving. We hebben grote potentie maar ook gezamenlijke problemen. Tot nu toe was het
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keer op keer elke vereniging en elke gemeente voor zich. Wij zijn blij een overweldigende
meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er werk wordt gemaakt van een betere en structurele
ondersteuning.’
Al langer vragen de KNMO en Koornetwerk aandacht voor de noodzaak tot betere ondersteuning. Zo
bleek eerder deze maand dat bijna tweederde van de Nederlanders het belangrijk vindt dat koor- en
muziekverenigingen in hun gemeenten blijven voortbestaan. ‘Er zijn 1,5 miljoen mensen actief bij
amateurkunstverenigingen. Mensen maken daar niet alleen samen muziek, het zijn ook plekken van
ontmoeting. Als die verdwijnen, dan verdwijnt er dus veel meer dan muziek. Het aangenomen
voorstel in de Tweede Kamer is een belangrijke stap. Wat ons betreft gaan we aan de slag om samen
te bouwen aan een mooie en muzikale toekomst.’
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Financieel Jaarverslag 2019
Binnen een naar volwassenheid groeiende organisatie blijft het zoeken naar een goede balans. Zeker
in een omgeving waarin veel veranderingen plaats vinden. Maar liefst twee nieuwe codes vroegen
om een inpassing in 2019. De grootboekrekeningen over 2019 geven een goed en herkenbaar beeld
op de bestede gelden. Er is een Plan & Controle Cyclus ingericht welke per kwartaal inzicht geeft aan
alle bestuurders op de overeenkomsten en verschillen tussen begrote en werkelijke kosten en tevens
handvatten geeft voor de keuzen welke invulling geven aan de ontwikkeling van Koornetwerk
Nederland. Een terugkerend punt van aandacht en afweging binnen het Bestuursoverleg.

Toelichting Balans per december 2019
De balans laat zien dat het eigen vermogen in 2019 is gestegen. Een klein beetje meer vet op de
botten is nog steeds wenselijk maar ook de opmaak van voorzieningen om daarmede toekomstige
kosten ter opvang van bedrijfsrisico’s en projecten te kunnen betalen zijn financiële doelen.

Beloningskosten bestuurders en bestuursondersteuners.
De bestuurders en bestuursondersteuners binnen Koornetwerk Nederland zijn allen vrijwilligers. Zij
krijgen, wanneer ze daar voor kiezen, gemaakte onkosten vergoed. In de praktijk zijn dat veelal en
overwegend onbelaste reiskosten. Aan bestuursondersteuners wordt als keuze ook de mogelijkheid
aangeboden om vacatiegelden als kosten in rekening te brengen. Daarnaast kunnen bestuurders en
bestuursondersteuners opteren voor een onbelaste vaste onkostenvergoeding van E 10,- per maand
als generieke compensatie voor privé gemaakte onkosten, zoals computer -en telefoonkosten.

Balans per 31 december 2019
Balans per 31 december 2019

2019
€

ACTIVA

2018
€

Vlottende activa

54,04

Vooruitbetaald
Rente

29,55
54,04

29,55

Liquide m iddelen

1.083,39
35.000,00
9.000,00
148,36

ING, betaalrekening
ING, verm ogens s paarrekening
ING, zakelijke s paarrekening
PAY PAL

11.530,49
4.000,00
20.000,00
148,36
45.231,75

35.678,85

45.285,79

35.708,40

33.527,15
3.390,00
7.750,00
732,86

32.794,29
23.573,76

PASSIVA

Eigen vermogen na reseltaatbestemming
Doteren aan Voorziening Bedrijfs voering (10% van exploitatiebudget 2019)
Doteren aan Voorziening Projecten
Doteren aan Kapitaal

Kortlopende schulden

12,34
606,30
-

Bankkos ten
KCZB adm inis tratiekos ten
Factuur Altea
Factuur UCK
Factuur Klas s ieke Muziek Coalitie
Reis kos ten onbelas t
Overige s chulden
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32,62
968,00
1.179,75
210,70
273,76
249,28
618,64

2.914,11

45.285,79

35.708,40

Toelichting Staat van Baten en Lasten per 31 december 2019
De daling van het aantal koorzangers welk lid zijn van de koren bij onze korenbonden zet zich voort.
Gemiddeld zo een 3000 minder koorzangers per jaar en per aanvang van het jaar 2019 zijn het t.o.v.
het jaar 2018 een dikke 3500 koorzangers welke niet langer lid zijn van een koor van één van onze
korenbonden. Dat werkt wel door aan de batenkant van onze staat van baten en lasten.

Lasten en Perspectief
De geplande activiteiten voor het jaar 2019 zijn uitgevoerd. Een uitzondering hierop is het project
cultuurmakelaar waar nog geen extra financiële dekking voor is verkregen in 2019 en de blik dus
vooruit naar het jaar 2020 zal moeten worden verplaatst. Binnen de exploitatiebegroting hebben alle
zes bestuurders kans gezien om voor de regulier activiteiten scherp te sturen op kosten. Besparen in
2020 zal steeds lastiger worden en de inschatting is dan ook dat Koornetwerk Nederland na 2019 een
steeds meer marktconforme prijs voor haar inkoop zal gaan betalen. Ook dat is Fair Practice.

Staat van Baten en Lasten per december 2019
Staat van baten en lasten per 231 december 2019

2019
€

begroting 2019
€

2018
€

Baten
Bijdragen BUMA
BUMA premie
Saldo
Contributie NWL Netwerkleden
Contributie KBL Bonden
Bijdragen subsidies
Bijdragen fondsen
Bijdragen donaties
Bijdragen overig
Bijdragen rente

421.826,98
421.826,98

426.825,00
426.825,00

431.013,90
428.997,21

-

-

2.016,69

835,00
33.848,75
54,04

33.875,00
20,00

34.770,50
100,00
29,55

34.737,79

33.895,00

36.916,74

Lasten
Netwerken
betrekkingen
Netwerkingskosten
Samenwerkingskosten
Lidmaatschapskosten
Voorlichting
Marketingkosten
Public Relations
Reklamekosten
Drukwerkkosten
Websitekosten
Social Media
Deskundigheid
Educatie
Deskundigheid
Evenementen
Evenementen
Bedrijfsvoering
Medewerkers
Advieskosten
Administratiekosten
Ondersteuningskosten
Vrijwilligerskosten onbelast
Reiskosten onbelast
Bestuur
Transitiekosten
Veranderingsproces
Vergaderkosten bestuur
Vergaderkosten werkgroepen
Bankkosten
Verzekeringskosten
Kantoorkosten
Representatiekosten
Abonnementen
Onvoorzien
Bijzondere Baten en Lasten

Exploitatiesaldo

3.025,62
2.471,50

1.500,00
1.000,00
2.500,00

2.298,76

600,00
3.516,72
165,82
510,50
-

2.000,00
3.750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-

500,00
605,00
141,53
1.476,38
-

463,75
1.141,20

1.000,00

250,00

-

1.000,00

500,00

968,00
1.200,00
1.052,70
3.209,44

2.000,00
2.700,00
4.500,00

1.149,50
600,00
2.055,64

3.046,77
37,02
128,64
564,77
233,01
280,01
249,46

1.500,00
2.000,00
2.000,00
250,00
1.000,00
1.250,00
500,00
445,00
-

2.599,48
405,70
126,06
399,30
235,63
-

22.864,93

33.895,00

13.342,98

11.872,86

-

23.573,76

,
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Bijlage 1
Aangesloten leden (per 31 december 2019)
Korenbonden
• Dé bond voor het Smartlied en Levensliederen
• Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen
• Koninklijke Christelijke Zangersbond
• Koninklijk Nederlands Zangersverbond
• Shanty Nederland
• Vereniging Toonkunst Nederland
• Landelijke Organisatie van Ouderenkoren
• Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek
• Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland
• Bond van koren in de provincie Groningen
• Bond van Koren in Drenthe
• Bond van Zangkoren in Friesland
• Bond van Zangkoren in Noord-Holland
• Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland
• Holland Harmony
Netwerkleden
• Nederlands Koorfestival
• Nederlands Kamerkoor
• ZIMIHC
• EduVox

Besluiten ALV’s 2019
ALV 24 mei 2019
• Akkoord op Jaarverantwoording 2018.
• Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiele beleid.
• Nieuwe netwerkleden: Het Nederlands Kamerkoor, Het Nederlands Koorfestival, ZIMIHC,
EduVox
• Nieuwe korenbondleden: Holland Harmony, de Bond van Zangkoren in Noord-Holland, de
Bond van Zangkoren in Friesland en de Regionale Zangersbond Zuidwest-Nederland.
• Herman Schimmel (secretaris) verlaat het bestuur van Koornetwerk Nederland
• Ruben Timmer (secretaris) treedt toe tot het bestuur van Koornetwerk Nederland.
ALV 22 november 2019
• Akkoord op Jaarbegroting 2020
• Akkoord op vervolg collectieve verzekeringen bij de AON
• Akkoord op intern kunnen delen van contactgegevens leden
• Akkoord op vervolg onderhandelingen met de BUMA
• Instellen Werkgroep FEMU
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Bijlage 2
Samenstelling Bestuur
Op 31 december 2019 bestond het bestuur van Koornetwerk Nederland uit:
Voorzitter: Daphne Wassink
Secretaris: Ruben Timmer (per 24 mei 2019 – volgde Herman Schimmel op)
Penningmeester: Roel Bueneker
Communicatie: Roy Voogd
Deskundigheidsbevordering: Annalisa Schmad
Ledenontwikkeling: Thomas Hessels
Activiteiten: vacant – Ubbo van Piggelen heeft zich in maart 2019 in goed overleg teruggetrokken
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur.
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 tussentijds aftreden
treedt de nieuwe bestuurder in de plaats van de vorige, zonder aanpassing van het rooster van aftreden.

Bestuurslid
Daphne Wassink
Ruben Timmer
Roel Bueneker
Roy Voogd
Annalisa Schmad
Thomas Hessels
Vacature

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Deskundigheid
Ledenontwikkeling

Benoemd
1 mei 2017
24 mei 2019
1 mei 2017
1 mei 2017
1 mei 2017
1 juli 2017

Tot en met
Mei 2021
Mei 2023
Mei 2020
Mei 2020
Mei 2021
Mei 2021

Herkiesbaar tot
2025
2027
2024
2024
2025
2025

Ondersteuning
Annika Verhulst – boekhouder Koornetwerk Nederland / ondersteuning van de penningmeester
Herman Schimmel – Coördinator Kennisbank
Martine Spanjers – Ondersteuning schrijven fondsaanvraag Cultuurmakelaar
Commissie Brand – Advies in het kader van Herijking van de jaarlijkse adviestarieven voor dirigenten

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

Bestuursvergaderingen
Het Algemeen Bestuur van Koornetwerk Nederland vergaderde in het verslagjaar op 18 januari, 22
februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 6 september, 1 november en 13 december.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in het verslagjaar voorts op 4 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april,
10 mei, 21 juni, 23 augustus, 4 oktober, 1 november en 6 december.
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Bijlage 3
Overzicht nevenfuncties bestuursleden (per 31 december 2019)
Organisatie en functie
Daphne Wassink - Voorzitter
• Conservatorium van Amsterdam
Directiesecretaris en senior adviseur Beleid en
Kwaliteit
• Friends of Choral Music in Europe
Voorzitter
• Stichting Europa Cantat Utrecht
Voorzitter
Ruben Timmer – Secretaris
• Amsterdam Sinfonietta
Marketing & Communicatie
• European Choral Association – Youth Committee
Vice-voorzitter en Penningmeester
• European Music Council – Fellowship 2020-2022
Fellow
• Utrechtse Studenten Cantorij – Raad van Advies
Lid
Roel Bueneker – Penningmeester
• KNZV – Regio Midden Nederland
Penningmeester
Roy Voogd – Communicatie
• Stichting LEAD Conductors
Bestuurslid
• Nederlands Koorfestival
Voorzitter
• Stichting Amateurkoor
Projectleider
• Stichting GO! Opera
Directeur & dirigent
• 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
Annalisa Schmad – Deskundigheidsbevordering
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Uit hoofde van
Koornetwerk
Nederland?

Bezoldigd?

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Onkostenvergoeding

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

•

Stichting Eduvox
Voorzitter
• Stichting Eduvox Vocaal
Voorzitter
• Stichting VPJD (Vocal Pop and Jazz Days)
Penningmeester
• Stichting Almoss
Business Controller
• Annalisa Schmad Vocal Coach
Zelfstandig ondernemer
Thomas Hessels - Ledenontwikkeling
• Stichting BALK
Bestuurslid
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Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

