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Jaarverslag 2021
Voorwoord
Impact en veerkracht zijn misschien wel de sleutelwoorden die het jaar 2021 voor de koorwereld het
best kenmerken. Impact omdat de gevolgen van de coronapandemie, die ons het jaar daarvoor in
alle hevigheid overviel, in dit verslagjaar eigenlijk pas goed zichtbaar werden. Lockdowns en de
invoering van het coronatoegangsbewijs zorgden voor - soms verhitte - discussies en zetten de
saamhorigheid nogal eens onder druk.
Veerkracht dan? Het is verbazingwekkend hoeveel koren creatieve oplossingen wisten te bedenken
om door te gaan met zingen. Soms in een fabriekshal, dan weer met de software van Jamulus. Maar
ook door ‘simpelweg’ het gesprek met elkaar aan te gaan, problemen te benoemen en het respect
voor elkaar op te brengen dat nodig was voor het welzijn van zangers en het voortbestaan van de
koren.
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, bestaat Koornetwerk Nederland vijf jaar! De
afgelopen coronaperiode hebben we onze meerwaarde en betekenis kunnen illustreren voor een
koorsector in nood. Niet alleen door de corona-ondersteuning in de informatievoorziening en het
voortdurend updaten van het koorprotocol, maar ook door het belang van zingen uit te dragen. Een
mooi hoogtepunt is het digitale bezoek van Koningin Máxima aan de koorsector – met live online
optreden door Vocal group @Noon. Ook is het gelukt om de culturele amateurvereniging beter in
beeld te brengen in politiek Den Haag, met voor het eerst sinds lange tijd weer een plek in het
regeerakkoord. Daarnaast verschenen er degelijke onderzoeksrapporten (LKCA, BMC) met heldere
aanbevelingen om de toekomst van de culturele amateurvereniging te waarborgen en de
ondersteuning te versterken.
Dat is nodig ook. Want, we kunnen er niet omheen, de Nederlandse amateurkoren verloren sinds
het begin van de pandemie ruim 24.000 zangers. Dat heeft grote impact op individuele koren en hun
dirigenten. Maar ook voor de korenorganisaties en de leden van Koornetwerk Nederland en
Koornetwerk Nederland zelf. We zullen aan de slag moeten.
Maar nu eerst: een terugblik op de inzet van Koornetwerk Nederland het afgelopen jaar!
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INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2021
1. Coronacrisis koorsector
Ook in 2021 bepaalde de coronacrisis voor een belangrijk deel de agenda voor de koorsector en
daarmee voor Koornetwerk Nederland. 2021 startte met een lockdown en pas rond de zomer kon er
weer gezongen worden. Tot ieders teleurstelling ging de samenleving in november 2021 wederom
op slot en werden kerstconcerten opnieuw geschrapt. Koornetwerk Nederland heeft zich ingezet om
de korenboden, -organisaties en koren zelf te ondersteunen tijdens de crisis.

Coronamanagement: fase 1 en fase 2
In het najaar 2020 heeft Koornetwerk Nederland - dankzij financiële ondersteuning van het Fonds
Cultuurparticipatie, via het LKCA - betaald coronamanagement ingericht. Erica Tervelde en Jan van
Deursen vullen sinds november 2020 deze rol in. De eerste fase hiervan liep van november 2020 tot
en met augustus 2021 en de tweede van september 2021 tot en met december 2021. Per januari
2022 kon een derde fase coronasteun van start gaan.
De volgende werkzaamheden zijn vanuit het coronamanagement uitgevoerd:
-

-

-

-

-

-

Berichtgeving coronamaatregelen Rijksoverheid: vertaling van maatregelen uit
persconferenties en aanvullende informatie naar situatiebeschrijvingen voor de koorsector.
De inzet van het coronatoegangsbewijs voor repetities en de (avondlock)down vroegen om
duidelijke communicatie.
Actualiseren Protocol voor koren: actualiseren koorprotocol aan de actuele maatregelen. De
omstandigheden voor repetities en concerten zijn tijdens de looptijd vaak veranderd zodat
het protocol veelvuldig moest worden bijgewerkt.
Coronacommunicatie algemeen publiek: publiceren van artikelen rond het thema corona op
basis van nieuwsberichten, eigen interviews of berichten uit het netwerk.
Ontwikkelen en beheer corona toolkit: digitale gereedschapskist met informatie voor koren
over de omgang met thema’s en vraagstukken rond corona.
Vraagbaak coronazaken: beheer drukbezochte mailbox corona@koornetwerk.nl en FBpagina’s Koornetwerk Nederland en FB-groep Koor & Corona met uiteenlopende vragen van
o.a. bestuurders en medewerkers bonden, zangers, koorbestuurders en dirigenten. Vooral
de inzet van het coronatoegangsbewijs bij repetities en concerten leverde veel vragen en
reacties op.
Beheer Meldpunt Koor & Corona: de website van Koornetwerk Nederland bevat een
meldpunt waarop koren uitbraken van coronabesmettingen doorgeven aan de hand van een
situatiebeschrijving. De meldingen worden doorgestuurd naar Virmus.nl dat de
(internationale) wetenschappelijke onderzoeksresultaten zoveel mogelijk bundelt.
Afstemming met KNMO, Cultuurconnectie, Ministerie OC&W, LKCA, professionele koren en
collega-ondersteuners in andere kunstdisciplines over coronamaatregelen,
onduidelijkheden, pijnpunten, en (on)mogelijkheden voor de koorsector.
Ondersteuning bij woordvoering: ondersteuning landelijke media (o.m. NOS, SBS, de
Volkskrant) via doorverwijzingen t.b.v reportages en artikelen.
Organisatie KoorKracht! Sessies: zie hieronder.
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KoorKracht! Sessies
Vanuit het coronamanagement zijn in het voorjaar van 2021 een viertal werksessies georganiseerd
om een impuls te geven aan herstel na tegenslagen. Deze sessies vonden online plaats en gezien het
aantal aanmeldingen was hier ook behoefte aan. In totaal waren er ruim 250 aanmeldingen voor de
sessies. Het ging om de volgende sessies.
1. Storytelling
Deze sessie vond plaats in samenwerking met House of Story. Doel van storytelling is hier
om de koorsector handreikingen te geven zelf het positieve verhaal van zingen te vertellen.
Zo kunnen bijvoorbeeld het imago, ledenaantal en/of concertbezoek na corona verbeterd
worden.
2. Koorzang als bodem van herstel
Bedoeld om de koorsector te inspireren: welke rol kan koorzang spelen om uit de
coronacrisis te komen? De sessie was een samenwerking met de Turn Club.
3. Handen uit de mouwen
In samenwerking met KBZON en Dirigentenwerkplaats werden tips gegeven aan met name
koorbestuurders over hoe om te gaan met uitdagingen in en – vooral - ná de coronacrisis.
4. De jeugd heeft de toekomst
Kinderkoorprofessionals Silvère van Lieshout en Alba Roorda Martinez wisselden ervaringen
en kansen uit om jeugdkoorzang een belangrijke impuls te geven.
Helaas volgende na heropening van de sector ten tijde van de KoorKracht! Sessies wederom een
lockdown. De sessies hebben op verschillende manieren een vervolg gehad of gaan die nog krijgen.
Zo kreeg Storytelling als uitvloeisel van de sessie een op maat gemaakt trainingstraject (zie hiervoor
onder 4). Daarnaast is het project DirigentenContact gestart met Alba Roorda Martinez als
coördinator. De input wordt ook gebruikt worden bij de ontwikkeling van een gezamenlijk herstelen ontwikkelplan voor de koorsector in 2022.

Lobby en woordvoering
Onze lobby richtte zich op een optimale positionering van de koorsector en het minimaliseren van
de impact van corona en de maatregelen op de sector. Hierbij werd samengewerkt met de Taskforce
culturele en creatieve industrie, Kunsten ’92, Cultuurconnectie, Kunstenbond, professionele koren,
KNMO, LKCA en andere partners. Er is contact onderhouden met OCW, VNG en Tweede
Kamerleden.
Zolang de sector op slot zat, is aandacht gevraagd voor financiële ondersteuning voor de koorsector,
met dit jaar een bijzondere de focus op ondersteuning van zzp’ers. Voor hen is er wel een
impulsregeling gekomen maar die kon lang niet alle klappen voor professionals in onze sector
opvangen. We bleven daarnaast voortdurend hameren op transparante en duidelijke communicatie
vanuit de overheid en brachten onduidelijkheden aan het licht en onder de aandacht. Ook is ingezet,
om onvoldoende onderbouwde extra maatregelen voor koren van tafel te krijgen en de koorsector
weer in lijn te brengen met andere sectoren.
In het voorjaar van 2021 zijn amateurverenigingen bij het Rijk en overige partijen nadrukkelijker in
beeld gekomen voor ondersteuning tijdens en na de coronacrisis (zie hiervoor ook bij onderzoek en
ontwikkeling). Ondersteuning bij herstel voor amateurverenigingen heeft een plek in het
regeerakkoord gevonden.
Vanuit landelijke en enkele regionale media is er op momenten aandacht geweest voor de
koorsector. Koornetwerk Nederland heeft zich hierin gepositioneerd als een betrouwbare partner
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voor informatie en nieuws over de sector en/of het doorverwijzen naar partijen en koren. De inzet is
om in de media zowel de veerkracht van de sector, de kracht van het samen zingen als ook de
impact van maatregelen of lobbyboodschappen over het voetlicht te brengen. Er zijn meerdere
items geweest op NOS, SBS en in de landelijke dagbladen. Het werkbezoek van de Koningin leidde
tot internationale media-aandacht.

Werkbezoek Máxima
Koningin Máxima bracht op 8 april 2021 een digitaal werkbezoek aan de koorsector. Aanleiding
hiervoor was de grote impact van de coronapandemie op zingend Nederland.
Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van Koornetwerk Nederland en met bestuursleden
van koren en koorzangers over de gevolgen van de coronapandemie. Tijdens het gesprek kwam
onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve en artistieke expressievorm is. Koorleden
vertelden dat samen zingen ook een sociale en soms zelfs therapeutische activiteit is. Het niet samen
kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. Koningin Máxima toonde in het bijzonder
aandacht en betrokkenheid bij de zorgwekkende terugloop van leden bij de koren door corona.
Het was ook de gelegenheid om te laten zien en horen dat de sector veel veerkracht toont en
innovaties doorvoert. Als voorbeeld hiervan werd de Koningin bij de afsluiting van het werkbezoek
getrakteerd op een kort digitaal live optreden van Vocal Group @Noon. Koningin Maxima genoot
zichtbaar van de uitvoering van @Noon. “Om dit te horen, dat is een streling in mijn hart!”, zo sprak
ze na afloop.
Deelnemers aan het bezoek waren:
•
•
•
•
•
•

Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland
Mariette Effing, koordirigente en initiatiefnemer ‘Boys, Keep On Singing’
Toon Peerboom, voorzitter CantaYoung (organisatie in Kerkrade die het samen zingen van
kinderen en jongeren bevordert en faciliteert)
Tido Visser, directeur Nederlands Kamerkoor
Petra Limon, koordirigent, mede-initiatiefnemer festival Vocaal Digitaal en alt in vocal group
@Noon
Sjoerd van Dijk, actief in koor Zingen voor je Leven, Heerenveen.
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2. Koornetwerk als platform: Netwerk
Ledenontwikkeling
Netwerklidmaatschap permanent ingesteld, na evaluatie netwerklidmaatschaap
In 2018 werd het ‘netwerklidmaatschap’ van Koornetwerk Nederland ingevoerd, een nieuwe vorm
van lidmaatschap naast dat van de korenbonden. Het is bedoeld om ook andere koorzanggerelateerde organisaties aan ons te binden. We wisten toen nog niet hoe groot de behoefte hieraan
zou zijn en ook niet hoe dergelijke netwerkleden zich zouden gaan verhouden tot de korenbonden.
Daarom is destijds bepaald dat het netwerklidmaatschap in 2021 geëvalueerd zou worden. Op de
ALV van mei 2021 constateerden de aanwezigen dat de netwerkleden een welkome aanvulling
vormden. Wel wil de ALV elke vijf jaar evalueren hoe de netwerkleden zich verhouden tot de
stemverhoudingen die in de statuten zijn vastgelegd, om te bezien of daarin aanpassingen nodig
zijn. Eerder stelden de netwerkleden zelf in een evaluatiebijeenkomst vast dat zij het een verrijking
vinden om samen in één koornetwerkverband te zitten. Sinds 2018 zijn er jaarlijks nieuwe
aanmeldingen van netwerkleden gekomen. Op 31 december 2021 kent Koornetwerk Nederland 15
netwerkleden. (Zie voor de namen de bijlage bij dit jaarverslag).

Ontwikkeling en ontmoeting in netwerk
Koornetwerk Nederland is een netwerkorganisatie. Dat houdt in dat er intern goed contact is met
alle leden en dat onze organisatie extern in verbinding staat met relevante partners in de
cultuursector en met overheden. Een hele klus, want er speelt veel op het terrein van koorzang en
cultuur. We zetten daarom in op zowel onderlinge ontmoeting tussen korenorganisaties als op de
verbinding met de brede cultuursector. Dat geldt natuurlijk ook ten aanzien van overheden die een
belangrijke faciliterende rol kunnen vervullen in lokale, regionale of landelijke cultuurontwikkeling.
Op de halfjaarlijkse ALV’s (in mei en november) zien veel lidorganisaties elkaar. Hetzelfde geldt voor
de jaarlijkse – en inmiddels traditionele - Koornet Werkdag (te bezoeken door iedereen die zich als
professional, bestuurder of zanger bezighoudt met koorzang in Nederland). In de jaren 2020 en 2021
is dat contact wat minder geweest vanwege corona, of kon het alleen beperkt online plaatsvinden.
Een enkele keer nodigen lidorganisaties ons uit om hen te bezoeken, bijvoorbeeld bij de eigen ALV.
Zo hebben bestuursleden van Koornetwerk Nederland in 2021 ledenvergaderingen van Shanty
Nederland en de Bond van Koren in Groningen bezocht. Verder was er op 25 oktober 2021 het
teruggekeerde overleg met de voorzitters van de lidorganisaties. Dat overleg heeft vooral een
informele functie: bijpraten over ontwikkelingen en uitwisselen van gedachten over de toekomst van
koorzang zijn de belangrijkste ingrediënten.

Ledendag: sessies en projectpresentaties rondom ALV’s
Een nieuw element dat tijdens de ALV van november voor het eerst werd ingezet, is een plenair
moment voor pitches en projectpresentaties vanuit de leden. In korte presentaties van zo’n 5 tot 10
minuten maken de leden van Koornetwerk Nederland kennis met elkaars activiteiten en
ontwikkelingen: van een uitnodiging voor een barbershop festival tot een oproep tot samenwerking
rondom ‘open repetitieweken’ in 2022. Uit feedback vanuit het netwerk blijkt dat deze korte sessies
een grote toegevoegde waarde hebben omdat ze de onderlinge verbinding binnen het Nederlandse
korennetwerk vergroten.

Nieuwe leden
In 2021 zijn de volgende nieuwe leden tot Koornetwerk Nederland toegetreden:
1. Stichting Koorplein Noord-Brabant (ALV mei 2021)
2. Limburgse Koorschool (ALV mei 2021)
3. Koor van de Nationale Opera (ALV november 2021).
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Zij zijn alle lid in de categorie netwerkleden. Hiermee komt het totaal aantal leden op 31: 16
korenbonden en 15 netwerkleden. Zo vormt Koornetwerk Nederland dus een steeds bredere en
betere representatie van de koorsector.
Voor het overzicht van de leden, zie bijlage 1.

Bestuur
Studiedag bestuur: op bezoek bij NOC*NSF en KNVB
Op 10 december 2021 ontmoette het bestuur van Koornetwerk Nederland vertegenwoordigers van
twee organisaties uit de sportwereld. Het ging om Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF, en
de provinciale vertegenwoordigers van de KNVB, Harm van Hal en Liesbeth Cole.
Het doel van deze gesprekken was om te horen hoe deze organisaties in de sportwereld zichzelf
organiseren en besturen. Er zijn namelijk veel overeenkomsten tussen sport en cultuur. Zo is de
verenigingsstructuur als governancemodel heel gebruikelijk in beide sectoren. Koornetwerk
Nederland is geïnteresseerd in vernieuwing van organisatiemodellen, maar ook in de ondersteuning
van besturen ten aanzien van hun governance. Daarnaast wil Koornetwerk Nederland zich als
netwerkorganisatie verder ontwikkelen en dé belangenbehartiger van de koorsector zijn op landelijk
niveau. Naast de organisatie van koren en kooractiviteiten was ook een functioneel
organisatiemodel daarom een belangrijk gespreksonderwerp voor Koornetwerk Nederland.
Het organisatiemodel van NOC*NSF lijkt het meest op wat Koornetwerk Nederland voor ogen heeft.
De sleutelbegrippen zijn: verbinding, aandacht voor de basis, oog voor het ‘product’, innovatie en
gemeenschappelijkheid. Het onderwerp ‘Vereniging 3.0’ dat ziet op een vorm van besturen die past
bij de huidige tijd zal vaker op de agenda komen in de komende jaren en met onze achterban breed
besproken worden.

Vacante bestuurspositie per november 2021
In november 2021 legde Roy Voogd zijn bestuursfunctie met de portefeuille communicatie neer,
omdat deze vrijwillige functie niet meer te combineren was met zijn betaalde activiteiten. Roy heeft
zich sinds de oprichting van Koornetwerk Nederland ingezet om het netwerk op de kaart te zetten
en de communicatie vorm te geven. Het sprekende logo van Koornetwerk is hier een mooi
voorbeeld van. In het begin van de pandemie heeft hij de coronacommunicatie met verve opgepakt
en vormgegeven. Het netwerk is Roy Voogd dan ook zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid, inzet
en bijdragen!
Een sollicitatietraject voor deze positie is intern en extern gestart.

Communicatie
Website
In 2021 zagen we een daling in het aantal bezoeken aan onze website ten opzichte van 2020. We
schrijven dat toe aan een koorsector waarin de rust in 2021 ten dele terugkeerde. Mede door
continue inspanningen van Koornetwerk Nederland - bijvoorbeeld met de brandbrief ‘Zingen voor de
zomer is van groot belang’ in mei 2021 – kreeg cultuurbeoefening (zoals zingen in een koor) een
vergelijkbare ‘status’ als sportbeoefening. Dat leidde tot meer logische maatregelen waardoor niet
elk koorbestuur zich elke twee weken opnieuw moest inlezen op onze website.
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Desondanks zien we nog altijd een vijftienvoudige toename ten opzichte van het jaar 2019. Duidelijk
is dat de Nederlandse koorsector de website en het secretariaat van Koornetwerk Nederland
blijvend weet te vinden. Piekmomenten blijven bestaan zoals in juni 2021 toen het kabinetsadvies
om niet samen te zingen permanent werd opgeheven. Ook in november, na de afkondiging van een
nieuwe avondlockdown, zagen we een hausse in het bezoek aan de website.
De meest bezochte pagina’s behandelen logischerwijs de corona-updates en het koorprotocol. Maar
ook andere informatie (zoals adviestarieven voor dirigenten of een checklist rondom de WBTR)
wordt druk geraadpleegd.
In 2021 werd de website meer dan 330.000 keer bezocht met een overgrote piek in november: daar
zagen we gemiddeld zo’n 4.500 website-bezoeken per dag.

Nieuwsbrief
In 2021 stuurde Koornetwerk Nederland drie reguliere edities van ‘Op de hoogte’, de standaard
nieuwsbrief die elk kwartaal wordt voorbereid en verzonden. Verder is één van deze nieuwsbrieven
in het teken gezet van de Koorkracht-sessies, en een extra nieuwsbrief is uitgestuurd naar aanleiding
van het digitale werkbezoek aan de koorsector van Koningin Máxima.
Alle nieuwsbrieven zijn door ten minste 70% van de ontvangers geopend, wat een relatief hoog
aantal is. Het illustreert de waardering voor de informatie van Koornetwerk Nederland. In deze
nieuwsbrieven werd in 2021 informatie rondom de pandemie en de maatregelen verstuurd, maar
niet uitsluitend.
Het mailingbestand voor de nieuwsbrieven steeg in 2021 van zo’n 2.000 naar 3.300 adressen. Ook
hieruit blijkt dat Koornetwerk Nederland een organisatie is met een snelgroeiende positie en een
stevig platform.
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Sociale media
Het gebruik van onze sociale media als
informatiekanaal voor de ontwikkelingen van
de pandemie en het koorprotocol, ging in 2021
door zoals dat in 2020 was ingezet. Hiernaast
gebruiken we het ook voor onze algemene
communicatie. We hebben daarmee bijna
200.000 personen bereikt. Een grote piek
zagen we in juni 2021, toen we konden
berichten dat het advies om niet samen te
zingen door het kabinet werd ingetrokken.
Datzelfde zien we in november, bij het ingaan
van een nieuwe avondlockdown. De pieken
zijn vergelijkbaar met het websitebezoek. De
directe achterban van Koornetwerk Nederland
werd in 2021 met zo’n 10% vergroot: 380
personen hebben zich in dat jaar via een ‘vindik-leuk’- of volgknop aan onze pagina
verbonden.
Naast onze eigen pagina is ook de
Facebookgroep ‘Koor & Corona’ actief. Deze
besloten groep met (op 31 december 2021
zo’n 5.500 leden) werd in 2020 ingericht om
koorleden en koorbesturen een plek te geven actuele coronamaatregelen te bespreken, ervaringen
uit te wisselen, elkaar om hulp te vragen en te inspireren. Berichten in deze groep werden
gemiddeld zo’n 1.300 keer per dag bekeken en hebben in 2021 bijna een half miljoen mensen
bereikt.

ZING Magazine
In het kader van een voortgezette
samenwerking met ZING Magazine, heeft
Koornetwerk Nederland ook in 2021 zes
spreads aangeleverd. Ook via dit fysieke
medium houdt Koornetwerk Nederland de
samenzingende achterban op de hoogte.
Dat gebeurde over de Koorkracht-sessies,
maar ook over DirigentenContact, het
project ‘Dutch Choir Music Now’ of een
impulsregeling van het Fonds
Cultuurparticipatie waar ook
koordirigenten voor in aanmerking
kwamen.
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4. Koornetwerk als aanjager: ontwikkeling, beleid en activiteiten
Onderzoek en ontwikkeling
BMC, LKCA, Raad voor Cultuur: Versterking koorinfrastructuur hard nodig!
In 2019 heeft de Tweede Kamer de motie Geluk-Poortvliet aangenomen, waarin de minister van
OC&W werd verzocht te onderzoeken hoe de ondersteuning van amateurkunstverenigingen
structureel kan worden versterkt. Koornetwerk Nederland heeft in 2019 flink gelobbyd om die motie
er doorheen te krijgen. De motie leidde in 2021 tot twee onderzoeksrapporten: ‘Inventarisatie
ondersteuning amateurkunstgroepen’ van het LKCA (augustus 2021) en ‘Revitalisering van de
amateurkunst’ door Adviesbureau BMC (september 2021). Beide rapporten maken duidelijk dat
amateurkunstbeoefening niet kan zonder een stevige infrastructuur: lokaal, regionaal en landelijk.
Voor de langere termijn (vanaf 2025) kan dat volgens het BMC-rapport via het Programma
Amateurkunst 2025-2028 (ook de Raad voor Cultuur wees daar al op in het advies ‘Cultuur dichtbij,
dicht bij cultuur’ uit 2019). Voor de periode naar 2025 beveelt het rapport tijdelijke
overbruggingsmaatregelen aan. Bij de presentatie van het rapport van BMC erkende de minister van
OC&W de noodzaak van verbeterde ondersteuning van de amateur-cultuursector. Via deze link is
een videoboodschap van minister van Engelshoven te zien waarop zij dit uitspreekt:
https://www.lkca.nl/publicatie/revitalisering-amateurkunst. Koornetwerk Nederland was betrokken
bij de klankbordgroep van het BMC-rapport en is dat ook in 2022 bij het vervolg ervan.
Eerder al, in maart 2021, stuurde de Raad voor Cultuur een beleidsbrief uit waarin zij stelt dat
jaarlijks een investering nodig is van € 500 miljoen voor de gehele cultuursector, waaronder een
betere betaling van professionals (€ 100 miljoen), vergroting van het bereik van cultuur onder de
bevolking (€ 80 miljoen), en de basisvoorziening voor elke Nederlander in amateurkunstbeoefening
(€ 25 miljoen). De Raad merkt op dat amateurkunst een basis biedt voor nieuwe culturele genres,
een springplank is voor nieuw talent en werkgelegenheid biedt aan professionals in de sector. De
Raad constateert dat er geen betaalbare lokale infrastructuur meer is om cultuur te ontwikkelen,
organisaties als gevolg daarvan omvallen en het aantal amateurverenigingen daalt. Dit zijn allemaal
trends die naar de mening van de Raad omgebogen moeten worden.
Deze rapporten hebben er mede toe geleid dat ondersteuning van amateurkunstverenigingen om
zich te kunnen herstellen na de coronacrisis is opgenomen in het Regeerakkoord.

Werkgroep dag van amateurkunstondersteuning
Bestuursleden van Koornetwerk Nederland hebben geparticipeerd in de werkgroep in voorbereiding
op de dag van de amateurkunstondersteuning van het LKCA. Deze dag brengt landelijke, provinciale
en lokale ondersteuners bij elkaar om kennis uit te wisselen, goede voorbeelden te delen en te
bespreken op welke wijze de positie van amateurkunstbeoefening – zoals de vele duizenden koren –
verbeterd kan worden.

Verenigingsmonitor wijst op dalend aantal leden
Najaar 2021 verscheen de tweede Verenigingsmonitor die informatie biedt over organisaties en
ontwikkelingen in de amateur kunstensector. Het was een vervolg op de Verenigingsmonitor uit
2018. De vragenlijst voor de monitor is afgenomen in de winterperiode 2020/2021.
Meer dan 3.000 bestuurders van verenigingen en stichtingen op het gebied van muziek, dans,
toneel, foto/film, schrijven en beeldende kunst (waaronder 43% respondenten van koren) hebben
de vragenlijst voor de Verenigingsmonitor 2021 ingevuld. De belangrijkste knelpunten blijken bij alle
culturele organisaties te liggen in een teruglopend ledenaantal. De coronapandemie is een
belangrijke oorzaak (bij 36% van de verenigingen daalde het ledenaantal vanwege beperkingen tot
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samen komen in verband met corona), maar in breder perspectief is ook sprake van vergrijzing en te
weinig aanwas. Ook lijkt het erop dat de bestuurskracht van actieve verenigingen achteruitloopt. Op
verzoek van Koornetwerk Nederland zal het LKCA in 2022 uit de data van de Verenigingsmonitor een
specifieke analyse uitbrengen van de korenwereld: de Korenmonitor 2022.
De Verenigingsmonitor is te downloaden via de website van LKCA, de Korenmonitor via de website
van Koornetwerk.
Najaar 2021 is LKCA een klein kwantitatief onderzoek gestart naar de situatie van ‘informele koren’.
Dat zijn koren die niet bij een korenbond zijn aangesloten. Door middel van interviews met zangers
in ongeveer 20 verschillende informele koren wil het onderzoek blootleggen wat voor soorten
informele koren er zijn, hoe deze zich organiseren en welke knelpunten/ondersteuningsbehoeften er
mogelijk leven. De resultaten van het onderzoek zullen voorjaar 2022 naar buiten komen in de vorm
van een analyse-artikel van het LKCA.

Projecten & Fondsenwerving
Het beperkte jaarbudget en de vrijwilligheid van het bestuur van Koornetwerk Nederland maakt
aanvullende financiering van derden voor de uitvoering van aanjagende projecten noodzakelijk,
onder andere om tijdelijk projectmedewerkers te kunnen aanstellen. In bijna alle gevallen kan een
projectaanvraag alleen worden ingediend wanneer er sprake is van cofinanciering.
Voor het sluiten van overeenkomsten met de uitvoerenden van de projecten heeft Koornetwerk
Nederland een standaard OVO (overeenkomst tot opdracht) die Koornetwerk Nederland kan
gebruiken bij het vastleggen van afspraken met de uitvoerende ZZP-ers. Koornetwerk Nederland
heeft zich in dit traject laten adviseren door een jurist, M. Egbers Advocaat Arbeidsrecht van Kantoor
De Kempenaer Advocaten.

Fonds voor Cultuurparticipatie/LKCA: coronasteun
Sinds najaar 2020 ontvangt Koornetwerk Nederland ondersteuning voor de informatievoorziening,
communicatie en het organiseren van ondersteunende activiteiten. Zie ook hoofdstuk 1:
Coronacrisis koorsector.

Fonds voor Cultuurparticipatie: DirigentenContact
Het door de ALV goedgekeurde concept-projectplan (2019) voor het aanstellen van een
cultuurmakelaar ter ondersteuning van de koorsector is in september 2020 opnieuw opgepakt en
herschreven naar de situatie van ‘zingen in een tijdperk van COVID-19’.
Het aangepaste plan van de Cultuurmakelaar werd eind 2020 ter oriëntatie voorbesproken met
diverse fondsen. Het onderdeel gericht op dirigenten is er uitgelicht en omgezet in een
subsidieaanvraag. Deze is in maart 2021 aangeboden aan het Fonds voor Cultuurparticipatie met de
vraag om financiële ondersteuning in het kader van de regeling ‘Impulsregeling zzp’ers’. Het Fonds
Cultuurparticipatie heeft de projectaanvraag gehonoreerd waardoor het project DirigentenContact
in juni 2021 van start kon gaan.
Koornetwerk Nederland ziet de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor haar achterban. Koren
die stoppen, (project)koren die stilliggen: het heeft direct impact op het werk en de
werkgelegenheid van de dirigenten die de koren leiden. Dirigenten - vaak professionals - zijn een
belangrijke motor om de koren gaande te houden of straks weer in beweging te krijgen.
Koornetwerk Nederland wil, samen met dirigenten, versneld díe activiteiten op pakken die het
fundament en bestaansrecht van de sector hebben geraakt en waar ook kansen liggen om duurzaam
iets op gang te brengen.
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In samenwerking met Dirigentenwerkplaats Utrecht, ZIMIHC, Stichting Maestro, Stichting Eduvox en
Koorplein Noord-Nederland organiseerde Koornetwerk Nederland een informatiepunt en 9
Communities of Practice (CoP’s) van elk 3 bijeenkomsten voor koordirigenten en een
slotbijeenkomst. De CoP’s moeten ertoe leiden dat dirigenten elkaar beter weten te vinden en in
hun kracht komen te staan. De bijeenkomsten zullen bijdragen aan een positieve impuls voor de
sector door de verbinding van bestaande initiatieven, de borging van (innovatieve) werkvormen, en
de opstart, opbouw en verdere ontwikkeling van de koorsector als geheel.
Subsidient:
Subsidieperiode:
Subsidiebedrag:
Meewerkenden:
Bereik:

Fonds voor Cultuurparticipatie
1 jaar (einddatum 13 juni 2022)
€ 50.000,1 kwartiermaker, 1 projectmedewerker, 1 begeleider, 9 zzpdirigenten en een vrijwillige begeleidingscommissie.
270 deelnames CoP’s
250 deelnemers slotbijeenkomst.

HandicapNL: Voice Unlimited
Aanvullend op hun project Music Unlimited was Handicap NL initiatiefnemer in een subsidieaanvraag
voor een pilot om de koorwereld meer inclusief te maken. Er zijn koren in Nederland waar mensen
met een fysieke beperking lid van zijn. Maar er zijn in Nederland vrijwel geen verenigingen waar een
actief beleid wordt gevoerd voor deelname van mensen met een verstandelijke beperking. Voor
deze pilot zocht HandicapNL expliciet de samenwerking met Koornetwerk Nederland.
De aanvraag Voice Unlimited van HandicapNL is helaas niet gehonoreerd; het project is dan ook niet
gestart.

Coronasteun Fonds Cultuurparticipatie: onderzoek ouderenkoren
Om in beeld te krijgen hoe het herstelwerk na de pandemie voor ouderenkoren eruit kan zien - maar
ook om meer grip te krijgen op het omgaan met kwetsbare vergrijzende en verdwijnende koren wilde Koornetwerk Nederland meer te weten komen over de motivaties, dynamiek en de
mechanismen die daarbij een rol spelen. Door middel van 17 individuele, semigestructureerde
interviews kreeg Koornetwerk Nederland een beeld wie hierin welke rol speelt, wat de gevolgen zijn
en hoe opheffing van ouderenkoren voorkomen kan komen door gerichte ondersteuning. Het
onderzoek is vastgelegd in het document ‘Een kwalitatief onderzoek naar opgeheven ouderenkoren
in de periode 2020/2021’ is opvraagbaar voor leden van Koornetwerk Nederland.
Subsidient:
Periode:
Kosten:
Meewerkenden:

Werkbudget coronamanager Fonds voor Cultuurparticipatie
juni-oktober 2021
€ 1.600,1 onderzoeker, 4 bestuursleden van bij Koornetwerk Nederland
aangesloten korenbonden, 4 bestuursleden van een ouderenkoor, 4
koorleden, 5 dirigenten van een ouderenkoor.

Coronasteun Fonds Cultuurparticipatie: Storytelling 1
Wanneer zangers en dirigenten vanuit hun eigen bevlogenheid vertellen over hun ervaringen met
koorzang spreken zij mensen aan en laten zij elkaar voelen waarom zingen zo belangrijk voor hen is.
Goede storytelling vraagt enige oefening maar is ook eenvoudig uit te rollen over de hele koorsector.
Koornetwerk Nederland investeert in een opleiding tot het vertellen van verhalen door een bevlogen
sector. In december 2021 is een 3-daagse opleiding tot Storyteller gestart voor 15 geselecteerde
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personen uit de koorsector. De leiding is in handen van expert/professional Yvette van den Berg.
Voor de nascholing en locatiehuur werd subsidie aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Subsidient:
Periode:
Kosten:
Meewerkende:
Bereik:

Werkbudget coronamanager Fonds voor Cultuurparticipatie
december 2021 – april 2022
€ 5.000,1 trainer Storytelling
16 geselecteerde deelnemers; 250 volgers workshops.

Prins Bernhard Cultuurfonds: Koornet Werkdag en Storytelling 2
Koornetwerk Nederland heeft in juni 2021 vier KoorKracht!-werksessies georganiseerd om samen
met betrokken deelnemers uit de volle breedte van de sector aan de slag te gaan en te komen tot
mooie handreikingen, suggesties en ideeën om na corona het zingen weer vol energie op te pakken.
De uitkomsten van de KoorKracht!-werksessies vragen om een vervolg en een concrete aanpak. In
oktober 2021 is daarom een aanvraag ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds om een tweetal
programma’s te ondersteunen die koorzang op een stimulerende en positieve manier weer midden
in de samenleving plaatsen:
1.
2.

Koornet Werkdag 2022: Koren van Morgen
Vervolgopleiding Storytelling: ‘Samen zingen, begin van iets moois’.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de aanvraag in december 2021 gehonoreerd. Om de schade
het hoofd te bieden die de amateurkorensector heeft ondervonden door de coronacrisis, stellen zij
een extra bedrag beschikbaar bovenop het aangevraagde subsidiebedrag. Voorwaarde is dat er een
goedgekeurd plan ter besteding van dat bedrag komt. Dit wordt in 2022 uitgewerkt.
Subsidient:
Subsidie periode:
Subsidiebedrag:
Meewerkenden:
Bereik:

Prins Bernhard Cultuurfonds
2 jaar (einddatum december 2023)
€ 50.000,1 productieleider, 1 communicatiemedewerker, 1 trainer Storytelling
15 nieuwe geselecteerde deelnemers; 900 volgers workshops.
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5. Koornetwerk als dienstverlener: diensten voor leden
BUMA
Koornetwerk Nederland is de landelijke overlegpartner van BUMA voor de inning van premies voor
auteursrechten bij de korenbonden om deze vervolgens aan BUMA door te betalen. Dit gebeurt op
basis van een licentieovereenkomst tussen BUMA en Koornetwerk Nederland. Met BUMA is
overeengekomen dat geen premie hoeft te worden betaald over de periode dat koren vanwege
beperkende overheidscoronamaatregelen niet konden samenkomen om te repeteren of concerten
te geven. Dit ging in 2021 om de eerste zes maanden en de periode 19-31 december. BUMA heeft
naar rato van deze maanden de premie naar beneden bijgesteld. Koornetwerk Nederland bracht die
vervolgens in mindering bij de korenbonden.

FEMU
FEMU is de landelijke organisatie die de auteursrechten regelt voor het kopiëren, publiceren of
verhuren van bladmuziek en liedteksten. Koren kunnen daarvoor een licentie bij FEMU afnemen.
Koornetwerk heeft in het jaar 2020 vastgesteld dat er geen draagvlak is voor een verenigd optreden
van korenbonden binnen Koornetwerk Nederland naar FEMU omdat de posities en wensen van de
verschillende korenbonden hierover te veel uiteenlopen. De bonden die dat willen, hebben daarop
zelf individueel licentieovereenkomsten met FEMU gesloten.

WBTR & UBO
De nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die medio 2021 in werking trad, heeft heel
wat in beweging gezet in korenland. Vanwege malversaties en gebrek aan controle bij private
verenigingen en stichtingen meende de wetgever dat alle rechtspersonen aan strakkere criteria
moesten worden gebonden. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen waarin
grote financiële belangen spelen en relatief kleine rechtspersonen als koorverenigingen/stichtingen.
Het gevolg was dat die laatste hun statuten moesten aanpassen aan de strengere wettelijke
voorwaarden. Koornetwerk Nederland heeft over het hoe en waarom informatie gepubliceerd op de
website. Daarnaast is (in samenwerking met KNMO) op 6 april 2021 door advocatenkantoor
Dirkzwager een webinar gegeven waarop de leden van Koornetwerk Nederland konden inloggen.
Eind 2021 kwam er - in het verlengde van het bovenvermelde aangescherpte toezicht op
rechtspersonen - de verplichting aan alle verenigingen/stichtingen tot registratie bij de Kamer van
Koophandel van de Ultimate Beneficial Owner (UBO). Opnieuw is dat voor kleine verenigingen en
stichtingen in de kern niet relevant, maar de wet maakt ook hier geen uitzondering voor hen.
Uiterlijk maart 2022 moesten alle verenigingen/stichtingen hun UBO definitief hebben geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel. Koornetwerk Nederland heeft over dit onderwerp informatie
geplaatst op de website.
Niet alleen korenorganisaties zijn gedupeerd door dergelijke onnodige wettelijke verplichtingen, ook
andere kleine verenigingen en stichtingen zitten ermee. Het is voor de NOV, de Nederlandse
Organisatie van Vrijwilligers, reden geweest om een petitie te starten om deze vormen van
onnodige, disproportionele regeldruk tegen te gaan. De petitie is in februari 2022 online gegaan,
met Koornetwerk Nederland als één van de ondertekenaars.

Werkgroep diensten
In de ALV van november 2020 is besloten om een ‘Werkgroep Diensten’ te starten. Opdracht: ‘in
kaart brengen welke diensten Koornetwerk Nederland en zijn lidorganisaties nu uitvoeren, wat deze
kosten en wat de beste taakverdeling is in het dienstenaanbod tussen Koornetwerk Nederland en de
lidorganisaties'. De werkgroep zou een eindrapport afleveren aan de ALV van november 2021 maar
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in deze ALV is - op verzoek van de werkgroep - besloten tot verlenging van het mandaat tot de ALV
van mei 2022. De werkgroep constateerde namelijk dat sommige onderdelen meer onderzoek
vroegen. Ook was nader overleg met het bestuur van Koornetwerk gewenst om er ook met een
financiële en organisatorische bril naar te kijken. Bovendien besloot de ALV in november dat de
werkgroep gaat rapporteren via het bestuur van Koornetwerk Nederland.
In mei 2021 heeft de werkgroep wel een interim-rapport uitgebracht, op basis van een inventarisatie
onder de lidorganisaties. Informatief in deze inventarisatie is een overzicht van prioriteiten in het
werk van Koornetwerk Nederland, zichtbaar in onderstaand overzicht.

Uit dit schema blijkt dat de meeste lidorganisaties het belangrijk vinden dat Koornetwerk Nederland
vooral een rol moet spelen in belangrijke landelijke thema’s, zoals de koorwereld door de
coronacrisis helpen, landelijke belangenbehartiging over koorgerelateerde zaken, algemene
beleidsontwikkeling, de opbouw van een kennisbank, BUMA-licenties en dirigententarieven.

Adviestarieven
Het Besluit tariefadvies Dirigenten is, als jaarlijkse website publicatie van Koornetwerk Nederland,
enerzijds een veelbesproken besluit maar anderzijds een gewaardeerd hulpmiddel voor besturen.
Het advies geeft voor meerdere ontwikkelingsniveaus van dirigenten richting aan het tarief per
repetitie-uur (exclusief reiskosten en omzetbelasting) dat betaald zou kunnen worden. Het gaat hier
om zakelijke dienstverlening en dus opdrachtovereenkomsten. Uitgangspunt is en blijft dat
koorbestuur en dirigenten in alle gevallen vrij zijn om de onderlinge betrekkingen te regelen zoals zij
dat wensen.
In januari 2020 is een eerste (tussen)rapport verschenen: ‘Adviesrapportage Herijking
Adviestarieven voor Koordirigenten’. Het advies was om de richting die in het eerste
Herijkingsrapport is uitgezet over uurtarifering, nader uit te werken en te toetsen in een tweede
rapport. Zo kan een goed besluit worden genomen over de uurtarieven binnen de kaders van de
Nederlandse wet -en regelgeving dat ook past bij de belangenbehartigers en andere betrokken
partijen. In 2020 is nog geen vervolg geven. Er bleek uiteindelijk meer voorbereidingstijd nodig te
zijn. Vanwege de inspanningen rond corona heeft het bestuur van Koornetwerk Nederland in 2021
daarom besloten de voortgang te verplaatsen naar 2022.
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Nieuwe modelovereenkomst dirigenten
In samenhang met de dirigententarieven heeft Koornetwerk Nederland een nieuwe
modelovereenkomst ontwikkeld die koren kunnen gebruiken bij het vastleggen van afspraken met
de eigen dirigent. Meestal is dat een zzp’er. Het bestaande model was verouderd en werd niet meer
ondersteund door de Belastingdienst. Koornetwerk Nederland heeft zich in dit traject laten
adviseren door mr. dr. A.H. (Ton) Lamers. De modelovereenkomst is eind 2021 gepubliceerd op de
website van Koornetwerk Nederland.

Overleg professionele koren
Tijdens corona is er een overleg tussen de Nederlandse professionele koren en Koornetwerk
Nederland ontstaan. Door alle deelnemende partijen wordt dit als waardevol gezien. Op verzoek van
de professionele koren heeft Koornetwerk Nederland op zich genomen om hun onderlinge
samenwerking en afstemming te faciliteren. Dat betekent dat we bijeenkomsten voor hen
organiseren en daarvan verslag doen. Deelnemers aan het overleg betalen Koornetwerk Nederland
een vergoeding voor deze dienstverlening. Een aanzienlijk deel van de professionele koren is – voor
zover ze dat nog niet waren – bovendien netwerklid geworden van Koornetwerk Nederland.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021
Inleiding
Ook in het jaar 2021 was COVID-19 behoorlijk sturend voor de activiteiten van Koornetwerk
Nederland, met name in het eerste half jaar. Zo is er zichtbaar veel energie gestoken in het
coronakoorprotocol en aan corona gerelateerde zaken en activiteiten.
De vereniging BUMA nam haar verantwoording in dit coronajaar. Over de periode waarin er niet
gerepeteerd kon worden in 2021 – al met al een half jaar - heeft de organisatie geen premie voor de
licentie geïnd. Deze compensatie op de Bumabijdrage heeft Koornetwerk geheel toe laten vallen aan
haar leden, de korenbonden. Over een kort lockdownperiode in 2021 (19 t/m 31 december) voert
Koornetwerk Nederland nog overleg met BUMA.
De (avond)lockdownperiodes leidden ertoe dat veel geplande activiteiten in 2021 geen doorgang
hebben kunnen vinden. Het geld dat hiervoor in de begroting was toegewezen, is daardoor niet of
niet volledig uitgegeven. De gerealiseerde besparingen zijn goed gebruikt: ze boden een unieke,
eenmalige kans om de balansreserveringen aan te vullen.
De balansvoorzieningen zijn nu benoemd als balansreserves: die naam past beter bij de
doelstellingen van de reserves, namelijk bestemmingsreservering en specifieke risicodemping.
Het gaat hier in de eerste plaats om de balansreserve Diensten. Die vormt een reserve voor
tegenvallers binnen de dienstverlening van Koornetwerk Nederland. De risico’s zijn dan onder meer
te benoemen als een debiteurenrisico voor Koornetwerk Nederland omdat de organisatie een
zelfstandig BUMA-licentiehouder is en daarvoor dus ook een debiteurenrisico draagt. Daarnaast
brengt iedere geleverde dienst risico’s met zich mee waarvoor de leverancier een reserve moet
aanleggen. Bij de begroting 2020 is afgesproken dat deze balansreserve jaarlijks zal worden
aangevuld (voor zover mogelijk) met een bedrag gelijk aan +/- 10% van het totaal van de contributieinkomsten van dat jaar totdat de balansreserve haar streefbedrag van 50.000 euro heeft bereikt.
Ten tweede is er de balansreserve Ontwikkelen. Die vormt een specifieke balansreserve om een
liquiditeitstekort op te kunnen vangen als de subsidiegever slechts achteraf - en na controle van de
bestede middelen - haar eerder toegekende subsidiebedrag wil overmaken. De meeste subsidies en
fondsen kennen deze voorwaarde en ook Koornetwerk Nederland zal in de loop van de komende
jaren vaker gebruikmaken van geldstromen waaraan deze voorwaarde verbonden is. Ook is het
mogelijk dat stapeling van subsidies/fondsen een tijdelijk liquiditeitstekort veroorzaakt. Het is dus
zaak om nu een substantiële voorziening op te bouwen die ervoor zorgt dat er voldoende liquide
middelen op de balans staan. Dit ter bescherming van Koornetwerk Nederland én van zijn
bestuurders. De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft de verantwoordelijkheden van
bestuurders in een actueel daglicht geplaatst. Idealiter zal deze balansvoorziening in de loop van de
komende jaren ook een doorgroei kennen naar een streefbedrag van 50.000 euro (bij voorkeur
gepland – daarover moet dan een afspraak gemaakt worden - dan wel op basis van jaarlijks vrij te
komen mogelijkheden).
Ten slotte is er in de ALV van 27 november 2020 een besluit genomen over de indexering van de
contributies. Vanaf het jaar 2022 zullen de contributies per kalenderjaar aangepast worden met
behulp van de Consumentenprijsindex CPI Afgeleid (Publicatie Statline). De begroting voor 2022 is
hierop aangepast.
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Derdengeldstroom
Ook in 2021 heeft Koornetwerk Nederland, naast haar contributies als baten, een lopende
aanvullende geldstroom vanuit het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) via het LKCA en een nieuwe
geldstroom direct van subsidiegever FCP.
De eerste aanvullende geldstroom via het LKCA - Coronamanagement1 - betreft een werkbudget van
oorspronkelijk 15.000 euro dat in een doorloop naar meerdere jaren besteed werd aan coronagerelateerde activiteiten, waaronder de kosten voor coronaprotocollering, de publicatie ervan en
voor storytelling. Het werkbudget kent een start in het jaar 2020 en een doorloop tot in het jaar
2022. Omdat het geld daadwerkelijk is overgemaakt aan het begin van het project zal het resterende
deel (het nog te besteden deel van het werkbudget) elk jaar via de balans naar het volgende
begrotingsjaar worden gebracht, zodat de besteding kan worden voortgezet in het opvolgende jaar.
De tweede aanvullende geldstroom betreft een subsidie Fonds Cultuurparticipatie voor een project
Dirigenten Op Weg met als werknaam DirigentenContact. Het project Dirigenten Op Weg omvat een
subsidiebedrag van 45.000 euro (deel 1) in 2021 en 5.000 euro (deel 2) in 2022. Het is een
deelproject van het grotere project Cultuur Makelaar. Over dit project is bij de begroting van het jaar
2019 af gesproken dat er invulling aan mocht worden gegeven mits er, naast de bepaalde eigen
bijdrage, voldoende externe financiering was gerealiseerd. Voor het deelproject Dirigenten Op Weg
is hier nu sprake van in 2021 en 2022. Het project zal een doorloop kennen in de jaren 2021 en 2022.
Omdat het geld voor deel 1 daadwerkelijk is overgemaakt aan het begin van het project zal ook hier
het resterende deel (het nog te besteden deel van het werkbudget) elk jaar via de balans naar het
volgende begrotingsjaar worden gebracht, zodat de besteding kan worden voortgezet in het
opvolgende jaar.

Beloningskosten vrijwillige bestuurders en bestuursondersteuners
De bestuurders en een deel van de bestuursondersteuners binnen Koornetwerk Nederland zijn
vrijwilligers. Zij krijgen, wanneer ze daarvoor kiezen, gemaakte onkosten vergoed. In de praktijk zijn
dat 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
10 euro per maand als generieke compensatie voor privé gemaakte onkosten, zoals computer en
telefoonkosten.
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Toelichting Balans per 31 december 2021
Binnen activa van de balans zijn de financiële middelen ondergebracht bij ING Bank. Het betreft een
betaalrekening en twee spaarrekeningen. De PayPal-rekening is opgeheven per 1 april 2021.
Betalingen via het internetbankieren bij ING zijn verbonden aan het ‘4-ogenprincipe’. Dat betekent
dat er altijd twee bestuurders hun goedkeuring moeten geven aan een betalingsopdracht voordat
die door ING wordt uitgevoerd. Voor dit doel zijn de drie dagelijks bestuurders als wettelijk
vertegenwoordigers aangemeld bij ING. Zij hebben in gezamenlijkheid bevoegdheden tot betalingen
volgens de standaard (dag)limieten van deze ING bankrekening, te weten een kredietlimiet van
5.000 euro en een daglimiet voor betalingen in gezamenlijkheid van 250.000 euro.
Ter vervanging van de PayPal-rekening - en om toch betalingen te kunnen doen aan leveranciers die
zich niet rechtstreeks via de ING laten betalen - is een ING Businesscard aangeschaft voor de drie
dagelijks bestuurders. Aan deze ING Businesscard is een krediet verbonden van 3.000 euro voor alle
drie de Businesscards gezamenlijk. De betalingen vanuit de Businesscard worden maandelijks binnen
de ING-bankomgeving van Koornetwerk Nederland verrekend via het internetbankieren.
Aan de passiva kant van de balans heeft een opbouw van voorzieningen plaatsgevonden van 6.842
euro als reserve Diensten en van 18.750 euro als reserve Ontwikkelen vanuit vorige jaren. Nadat het
positieve resultaat van 12.832 euro uit 2021 toegewezen wordt aan zowel de Bestemmingsreserves
als aan de Algemene Reserves, laten de Bestemmingsreserves na sluiting van het boekjaar een
doorgroei zien van 10.242 euro als reserve Diensten en 22.160 euro als reserve Ontwikkelen.
De Algemeen Reserve laat een bedrag zien van 34.371 euro die na aanvulling van het resultaat 2021
van 6.022 euro en na sluiting van het boekjaar zal doorgroeien naar 40.393 euro.
In de passiva kant van de balans wordt onder Kortlopende Schulden het bedrag vermeld dat via de
balans naar het volgend boekjaar wordt geschreven voor de twee derdengeldsporen. Het gaat hier
om 4.656 euro als te betalen kosten Project Corona en 30.751 euro als te betalen kosten Project
Makelaar.

Toelichting Staat van Baten en Lasten per 31 december 2021
Aan de batenkant van de Staat is er sprake van vier soorten baten. Contributie Korenbondleden en
contributie Netwerkleden. Twee bijdragen subsidies van Eur 14500,- coronamanagement1 LKCA
(resterend te besteden in 2021) en Eur 45000,- project makelaar subsidie FCP. De dienst
Bumabijdrage die direct gecorrigeerd wordt met eenzelfde bedrag als kostprijs van de omzet. Een
berekeningsverschil tussen de methodiek van berekenen van BUMA en Koornetwerk Nederland
wordt ieder jaar toegeschreven naar de bijzondere baten en lasten. In 2021, net als in voorafgaande
jaren, is dat verschil van 495 euro als last toegerekend aan Koornetwerk Nederland.
In de lastenkant van de Staat worden binnen Ontwikkelen aan het einde van het jaar de
gerealiseerde projectkosten Corona en Makelaar aangevuld met het bedrag dat nog besteedbaar is.
Dit bedrag bestaat uit bestede kosten die direct geboekt zijn op de project grootboekrekening en
daarnaast uit deelkosten die op standaard grootboekrekeningen worden geboekt.
Deze Werkbudgetten zijn in de eerste plaats opgesteld om aan de subsidievertrekkers te kunnen
rapporteren. De rapportage aan het LKCA over Coronamangement1 heeft al in 2021 plaatsgevonden
en werd goed ontvangen, maar de definitieve goedkeuring van het LKCA zal nog in 2022 gegeven
moeten worden. De rapportage aan het Fonds Cultuurparticipatie over de subsidie Makelaar- deel
Dirigenten Op Weg – moet nog plaatsvinden in 2022. Wel is er tussentijds overleg tussen het Fonds
Cultuurparticipatie en Koornetwerk Nederland over de vorderingen. Fonds Cultuurparticipatie denkt
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actief mee. De spelregels voor goedkeuring door het Fonds Cultuurparticipatie zijn vastgelegd in het
Algemeen Subsidiereglement FCP 2021 en de Impulsregeling ZZP’ers en Erfgoedvrijwilligers FCP
2021, beiden gepubliceerd in de Staatscourant van 18 februari 2021.
In de lastenkant van de Staat wordt binnen Dienstverlening duidelijk dat er geen middelen besteed
zijn aan de begrote activiteit dirigententarieven. De activiteit blijft op de rol staan voor het jaar 2022
maar wel in een sterk gereduceerde vorm waar geen of nauwelijks kosten voor worden gemaakt.
In de lastenkant van de Staat worden er binnen de Netwerk Organisatie onder Betrekkingen en
Communicatie (kleine) besparingen ten opzichte van de begroting gerealiseerd die vooral ontstaan
door wegvallende activiteiten. Eenzelfde beeld is er bij Leden. De kosten benoemd onder Bestuur
laten, naast de jaarlijkse fluctuatie in kosten, vooral duidelijke (COVID-19) besparingen zien bij de
vergaderkosten, vrijwilligerskosten en reiskosten onbelast.
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Balans per 31 december 2021
Balans per 31 december 2021
2.021

ACTIVA

€
Debiteuren
Vorderingen (credit factuur BUMA)
Vooruitbetaald
Rente

2.020
€

248
248

48.705
247
48.952

5.117
100.000
8.000
113.117

16.414
46.300
12.000
11
74.725

113.365

123.677

Liquide middelen
ING, betaalrekening
ING, vermogensspaarrekening
ING, zakelijke spaarrekening
PAY PAL
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Balans per 31 december 2021 (2)
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal (algemene reserve)
Onverdeelde winst

34.371
12.832
47.202

3.400
3.410
6.022
12.832

Doteren aan Reserve Diensten (voorheen Bedrijfsvoering)
Doteren aan Reserve Ontwikkelen (voorheen Projecten)
Doteren aan Kapitaal (algemene reserve)

Reserves
Reserve Diensten (voorheen Bedrijfsvoering)
Reserve Ontwikkelen (voorheen Projecten)

Crediteuren
Kortlopende schulden
Rectificatie Buma aan de korenbonden
Bankkosten
Reiskosten onbelast
Declaratie ab. Dropbox
Factuur KCZB administratiekosten 2021
Kruisposten
Te betalen kosten Project Corona
Te betalen kosten Project Makelaar
Overige schulden (negatieve rente)
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33.527
15.296
48.823

3.452
11.000
844
15.296

6.842
18.750
25.592

3.390
7.750
11.140

3.008

91

17
2.130
4.656
30.751
8
37.562

49.078
17
28
14.500
63.623

113.365

123.677

Staat van Baten en Lasten per 31 december 2021
Staat van baten en lasten
2021
€
Baten
Bijdragen
Bijdragen BUMA
BUMA premie
Saldo
Contributie NWL Netwerkleden
Contributie KBL Bonden
Bijdragen subsidies
Bijdragen fondsen
Bijdragen donaties
Bijdragen overig
Bijdragen rente

begroting 2021
€

2.020
€

184.766
184.766

292.232
292.232

243.527
243.527

-

-

-

3.230
29.813
59.500
-

4.000
30.000
14.500
50

2.241
33.262
500
-

92.543

48.550

36.003
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Staat van baten en lasten (2)
Lasten

Ontwikkelen
Project Corona
Uitvoeringskosten CM *
Project Makelaar
Personelekosten KM **
Personelekosten MKJ
Personelekosten MKO
WG Diensten
Onderzoekkosten Diensten
Personelekosten Diensten
Publiciteitskosten Diensten
Alg. Bedrijskosten Diensten
Dienstverlenen
Dirigententarieven
Publiciteitskosten Dirigententarieven
Alg. Bedrijfskosten Dirigententarieven
Auteursrechten
Alg. Bedrijfskosten Auteursrechten
Aanvullende diensten
Alg. Bedrijfsk. Aanvullende Diensten
Ondersteuning & Advies
Personelekosten O&A
Uitvoeringskosten O&A
Bedrijfskosten O&A
Kennisbank
Personelekosten Kennisbank
Publicatiekosten Kennisbank
Bedrijfskosten Kennisbank

2021
€

begroting 2021
€

2.020
€

11138

14.500

-

44711
1634
1600

-

-

580
0
0
963

1.300
1.700
1.000
1.000

-

0
0

1.000
1.000

-

0

250

-

490

250

-

0
605
0

-

-

0
0
0

-

-
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Netwerk Organisatie
Betrekkingen
Netwerkingskosten
Lidmaatschapskosten
Communicatie
Marketingkosten
Drukwerkkosten
Websitekosten
Public Relations
Social Media Kosten
Personele kosten Communicatie
Abonnementen Communicatie
Leden
Kosten Workshops
Kosten Professionalisering
Kosten ledenadministratie
Kosten Ledenwerving
Abonnementen Professionalisering
Abonnementen Ledenwerving

Bestuur
Advieskosten
Administratiekosten
Abonnementskosten
Onvoorzien
Bankkosten
betaalde rente
Verzekeringskosten
Kantoorkosten
Vergaderkosten Bestuur
Vergaderkosten Commissies
Vrijwilligerskosten onbelast
Reiskosten onbelast
Representatiekosten
Bestuursondersteuningskosten
Bijzondere Baten en Lasten

1343
2686

2.350
2.250

2.044
2.072

121
0
93
3517
0
300
545

1.000
250
750
3.750
250
1.800
700

3.816
-

0
0
5
0
0
0

750
25
250
225
250

253
-

0
2130
647
0
259
95
728
311
1197
0
1069
1011
218
1222
495

1.000
1.725
235
125

1.936
144

650
625
5.000
250
3.250
3.000
750
1.000
1.840
56.050

602
623
1.335
5.096
681
1.316
788

79.711
Exploitatiesaldo

12.832

56.050
7.500-
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20.707
15.296

Bijlage 1
Aangesloten leden (per 31 december 2021)
Korenbonden
• 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
• Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek
• Bond voor Smart- en Levensliederen
• Holland Harmony
• Koninklijk Nederlands Zangersverbond
• Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen
• Koninklijk Christelijke Zangersbond
• Landelijke Organisatie van Ouderenkoren
• Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland
• Shanty Nederland
• Vereniging Toonkunst Nederland
• Zingen voor je Leven
Netwerkleden
• Consensus Vocalis
• Dirigentenwerkplaats Utrecht
• Groot Omroepkoor
• Koor van de Nationale Opera
• Koorplein Noord-Brabant
• Limburgse Koorschool
• Nederlands Kamerkoor
• Nederlands Koorfestival
• Stichting Amateurkoor
• Stichting EduVox
• Stichting Boys, keep on singing!
• Stichting Maestro
• VNK-Limburg
• Vocaal Talent Nederland – Nationale Koren
• ZIMIHC

Besluiten ALV’s 2021
ALV 28 mei 2021
• Akkoord op Jaarverantwoording 2020 en vaststellen van het jaarverslag 2020.
• Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
• Nieuwe netwerkleden:
- Koorplein Noord-Brabant
- Limburgse Koorschool.
• De constructie van het netwerklidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd voortgezet, met
elke vijf jaar een evaluatiemoment.
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•

De werkgroep Diensten ontvangt mandaat om haar werk voort te zetten.

ALV 26 november 2021
• Herkiezing Thomas Hessels, Annalisa Schmad en Daphne Wassink
• Akkoord op een werkbegroting tot aan de ALV in mei 2022
• Akkoord op een sollicitatietraject voor een nieuw bestuurslid communicatie
• Nieuwe netwerkleden:
- Koor van de Nationale Opera – per 1 januari 2022
• Akkoord op een verlenging van het mandaat voor de Werkgroep Diensten die per deze ALV
aan het bestuur van Koornetwerk Nederland adviseert in plaats van aan de ALV
• De contributies voor Koornetwerk Nederland zullen in het vervolg jaarlijks worden
geïndexeerd.

29

Bijlage 2
Samenstelling Bestuur
Op 31 december 2021 bestond het bestuur van Koornetwerk Nederland uit:
Voorzitter: Daphne Wassink
Secretaris: Ruben Timmer
Penningmeester: Roel Bueneker
Communicatie: vacature – Roy Voogd tot november 2021
Professionalisering: Annalisa Schmad
Ledenontwikkeling: Thomas Hessels
Fondsenwerving: Jesje Schalm
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en zijn éénmaal
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
vacature
Annalisa Schmad
Thomas Hessels
Jesje Schalm

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Professionalisering
Ledenontwikkeling
Fondsenwerving

Benoemd
1 mei 2017
1 mei 2019
1 mei 2017
ntb
1 mei 2017
1 juli 2017
1 juli 2020

Tot
2021
2023
2020
2024
2021
2021
2024

Herkiesbaar tot
2025
2027
2024
2028
2025
2025
2028

Ondersteuning
Annika Verhulst – boekhouder Koornetwerk Nederland / ondersteuning van de penningmeester
Esther Wouters – ondersteuning communicatie
Hans Noijens – kwartiermaker DirigentenContact
Alba Roorda Martinez – projectmedewerker DirigentenContact
Mathijs Altena - ICT

Code Cultural Governance
Het bestuur past de Code Cultural Governance toe. Het overzicht van nevenactiviteiten van
bestuurders is toegevoegd als bijlage 3 bij dit jaarverslag.

Bestuursvergaderingen
Het Algemeen Bestuur van Koornetwerk Nederland vergaderde in het verslagjaar op 22 januari, 19
februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 20 augustus, 17 september, 22 oktober, en 17
december.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in het verslagjaar voorts op 8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7
mei, 11 juni, 10 augustus, 8 oktober, 12 november en 3 december.
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Bijlage 3
Overzicht nevenfuncties bestuursleden (per 31 december 2020)
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
• Stichting Europa Cantat Utrecht / Leading Voices
Music officer
• Amsterdam Sinfonietta
Marketing & Communicatie (freelance)
• 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 (tot april 2021)
Roy Voogd – Communicatie (tot november 2021)
• Stichting LEAD Conductors
Bestuurslid
• Nederlands Koorfestival
Voorzitter
• Stichting Amateurkoor
Projectleider
• Stichting GO! Opera
Directeur & dirigent
• Voogd Consultancy
Eigenaar - handelsnamen: KoorBusiness /
LekkerAzië / Guardian MarCom
Annalisa Schmad – Professionalisering
• Stichting Eduvox
Voorzitter
• Stichting Eduvox Vocaal
Voorzitter
• Stichting VPJD (Vocal Pop and Jazz Days)
Penningmeester
• Stichting Almoss
Business Controller
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Uit hoofde van
Koornetwerk
Nederland?
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Onkostenvergoeding
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Annalisa Schmad Vocal Coach
Zelfstandig ondernemer
Thomas Hessels - Ledenontwikkeling
• Stichting BALK
Bestuurslid
• Stichting BALK TOPfestival
Bestuurslid
Jesje Schalm – Fondsenwerving
• Stichting IMC Weekendschool
Projectleider Alumni bij IMC Basis en regio
fondsenwerver Limburg
• Jes!Advies
Zelfstandig ondernemer
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