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Beste zangersvrienden,
De laatste editie van het KNZV Journaal is alweer van maart dit jaar. Al die tijd is er geen aanleiding
geweest om een nieuw Journaal te maken. Maar nu het koorleven weer langzaam maar zeker uit de
coronaslaap ontwaakt zijn er voldoende items om een nieuw Journaal te vullen.
In deze editie besteden we aandacht aan:

De vlag kan uit:
We kunnen weer samen zingen!
Ideeën en tips

voor de herstart van koor, ensemble of vocal group

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen
(richtlijnen KNZV)

“Zingen met perspectief”
stand van zaken
Algemene Ledenvergadering 2021
Regionaal Digitaal Partiturencentrum
Belronde “balans opmaken”
Nieuwsberichten van de website van
Koornetwerk Nederland

De vlag kan uit:
We kunnen weer samen zingen!
Ideeën en tips voor de herstart van koor, ensemble of vocal group
Samen zingen, dat kan dus weer! De meeste koren gaan de draad weer oppakken na de stilte en de
achtbanen van emoties in de afgelopen anderhalf jaar. Als je weer aan de slag gaat met repeteren
en met uitvoeringen, heb je wel met een aantal zaken rekening te houden. Hieronder zetten we
ideeën, tips en mogelijkheden op een rij. Laat je creativiteit erop los en ga aan de slag. En hebben
jullie zelf bijzondere plannen die je wil delen? Stuur dan een mail naar corona@koornetwerk.nl
(onderwerpregel: ‘Tips herstart’) en wie weet krijgen ze een plek op deze pagina.
Ga om de tafel: wat willen we, wat kunnen we?
De volledige informatie wordt als bijlage toegevoegd.

20210827 KNN
Start-Up na Corona.docx

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen
(richtlijnen KNZV)
De WBTR, die per 1 juli 2021 van kracht is gegaan, is bedoeld om de kwaliteit van besturen te
verbeteren en misstanden (fraude) te voorkomen. De wet nodigt uit om na te denken over integer
bestuur en daar (waar nodig) binnen de vereniging of stichting nadere afspraken over te maken en
eventueel de Statuten aan te passen.
Checklist:
Als bijlage bij dit KNZV Journaal een checklist waarmee kan worden getoetst of de vereniging voldoet
aan de vereisten van de nieuwe WBTR.

WBTR-KNMO-KNN-C
hecklist.pdf

Conclusie KNZV:
Voor koren verandert er niet zoveel. Daarom achten wij de door advocatenkantoren aangeboden hulp
niet nodig en bovendien is er een overgangsperiode van 5 jaar om aan de nieuwe voorwaarden te
voldoen. Eventuele wijzigingen/aanpassingen als gevolg van de WBTR (o.a. beschrijving van functies)
kunnen bij de eerstvolgende wijziging van de Statuten worden meegenomen.

“Zingen met Perspectief” – stand van zaken
Het project van het KNZV “Zingen met Perspectief” staat in de steigers
en zal in de loop van 2022 worden gepresenteerd. Achter de schermen is
men druk bezig om het project, om de mannenkoorzang in Nederland
nieuw leven in te blazen, vorm te geven. Hierbij alvast een opsomming
van de activiteiten die in de steigers staan.
Ontwikkelen van PR activiteiten.
Er wordt ingezet op een landelijke campagne om de mannenkoorzang te
promoten en de bij het KNZV aangesloten verenigingen tools en
materialen aan te reiken om regionaal en lokaal een PR campagne te
kunnen voeren.
In kaart brengen van ‘Best-Practices’.
Er is door mannenkoren in Nederland veelvuldig en op gevarieerde wijze
geprobeerd om mannenkoorzang op een positieve wijze te promoten.
Door het verzamelen van Best-Practices en het delen van deze kennis,
kunnen koren putten uit een schat aan ervaringen en ideeën daar waar
het de organisatie van promotieactiviteiten betreft. In het kader hiervan
hebben in alle vier districten van het KNZV dirigentenbijeenkomsten
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten konden dirigenten zich
uitspreken over de toekomstvisie van de mannenkoorzang en ideeën
aandragen om deze zang te promoten.
Ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.
Initiatieven en projecten die met een “bottom up strategie” door koren en
verenigingen worden vormgegeven zorgen voor een grotere betrokkenheid van leden bij de organisatie.
Actieve samenwerking en een gezamenlijke betrokkenheid is een voorwaarde voor een succesvol
project of promotieactiviteit.
Stimuleringsregeling.
De laatste jaren kent het KNZV een gestage teruggang in het aantal koren en leden. Het project ‘Zingen
met Perspectief’ wil initiatieven die de mannenkoorzang op een positieve manier voor het voetlicht
brengen een extra stimulans geven. Actieve koren die op een gevarieerde wijze de mannenkoorzang
presenteren daarmee andere mannenkoren inspireren en stimuleren, komen in aanmerking voor deze
stimuleringsregeling. Het KNZV wil met deze regeling mannenkoren nieuwe mogelijkheden laten
ontdekken, uitvoeren en uitdragen. Wanneer de koorzang op een positieve manier in de spotlight
wordt gezet, wordt de mannenkoorzang in Nederland versterkt.

Algemene Ledenvergadering 2021
Eindelijk is het zover, de maatregelen staan het weer toe om, onder voorwaarden, een
Algemene Ledenvergadering te houden.
Het bestuur van het KNZV N/O heeft deze vergadering gepland op
Zaterdag 30 oktober 2021 vanaf 10 uur, gebouw Rijssens Mannenkoor, Argonstraat 2, Rijssen.
Conform de huidige coronamaatregelen zijn er wel wat voorwaarden verbonden aan het houden van
deze vergagering. Zo moet rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand en zijn de volgende
basisregels van kracht.

Gelet op de grootte van de vergaderruimte mogen er niet meer dan ca. 40 personen aanwezig zijn.
Rekening houdend met het bestuur, gastspreker en personeel van het Rijssens Mannenkoor, kunnen
we niet meer dan 30 personen uitnodigen. Dat houdt in dat er per aangesloten koor één
vertegenwoordiger kan worden uitgenodigd.
Op 25 september gaat de regering opnieuw de coronamaatregelen herzien. Het kabinet hoopt dat er op
die dag voor de hele samenleving een streep kan door de afstandsregel.
In dat geval zullen de voorwaarden voor het bezoeken van de Ledenvergadering ook worden
versoepeld. Begin oktober gaat de convocatie de deur uit en zal er wat meer duidelijkheid zijn.
Tijdens de vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het door haar gevoerde beleid
over de verenigingsjaren 2019 en 2020 en zal zij toelichting geven op het huidige en toekomstige
beleid. Naast de gebruikelijke agendapunten zal gastspreker Wim Zoet als voorzitter van het KNZV
Nederland een presentatie geven over het project “Zingen met Perspectief”.

In de tweede helft van september gaat het bestuur van het KNZV N/O weer een belronde houden onder
haar leden. Uitgangspunt bij deze belronde is het opmaken van de balans bij de aangesloten koren.
Het KNZV wil graag weten hoe de koren tot nu toe de coronacrisis zijn doorgekomen, hoe het met het
ledenbestand staat en wat het KNZV nog meer kan betekenen dan wat zij tot nu toe heeft gedaan.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur verslag doen van haar belronde.

Regionaal Digitaal Partiturencentrum
De werkgroep Regionaal Digitaal Partiturencentrum (R.D.P.), bestaande uit
Herbert Nijkamp (Kon. Hengelo’s Mannenkoor), Renée ter Meer (Martinikoor Losser) en
Jan Lankamp (afgevaardigde KNZV) heeft inmiddels een definitief format aan het bestuur van
het KNZV N/O voorgelegd. Dit format is door het bestuur goedgekeurd onder de voorwaarde
dat er vanuit de leden voldoende belangstelling is.
De werkgroep zal daarom binnenkort, d.m.v. een extra editie van het KNZV Journaal het
format van een Regionaal Digitaal Partiturencentrum, aan de leden voorleggen.
Of het centrum er ook daadwerkelijk komt is afhankelijk van de belangstelling van de leden.
Er moeten voldoende leden zijn die digitale partituren beschikbaar willen stellen en
voldoende leden zijn die deze partituren willen afnemen.
Naast het beschikbaar stellen en afnemen van digitale partituren is er ook de mogelijkheid
voor het geven van workshops voor het opstarten van muziekoefenprogramma’s zoals
MuseScore of Capella. Ook hiervoor moet wel voldoende belangstelling zijn.
Bij een positieve reactie van de leden is de werkgroep voornemens tijdens de komende
Algemene Ledenvergadering de aftrap geven.

DirigentenContact
Geplaatst op 30 augustus 2021
STARTBIJEENKOMST DIRIGENTENCONTACT DirigentenContact is een
project van Koornetwerk Nederland voor en door koordirigenten, waar
dirigenten elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en werken aan de
versterking van hun dirigeerpraktijk. In verschillende Communities of
Practice verspreid over Nederland komen dirigenten live of online samen
om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te inspireren. De
startbijeenkomst van […]
Lees verder: https://koornetwerk.nl/nieuws/dirigentencontact/

Perspectief op zingen zonder 1,5 meter afstand
vanaf 20 september
Geplaatst op 14 augustus 2021
Zingen zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan misschien weer vanaf
20 september 2021. Het kabinet hoopt dat er op die dag voor de hele
samenleving een streep kan door de afstandsregel. Premier Rutte en minister
De Jonge maakten dat bekend tijdens de persconferentie van 13 augustus j.l.
Of dit perspectief ook echt […]
Lees verder: https://koornetwerk.nl/nieuws/perspectief-op-zingen-zonder-15meter-afstand-vanaf-20-september/

Tot zover deze editie van het KNZV Journaal.
Hopelijk gaan we de komende tijd een nieuwe toekomst tegemoet, zonder coronaperikelen en met veel
perspectief voor de mannenkoorzang. Voor zover er koren zijn die alweer zijn opgestart, veel succes
toegewenst, en voor de koren die nog twijfelen over een opstart, veel wijsheid gewenst.
In ieder geval, blijf gezond en blijf zingen.
Met vriendelijke groet,
G.J.D. (Jan) Lankamp
secretaris KNZV afd. Noord Oost

