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context

 KNZV Holland anno 2003

 Statutaire doelen
◦ Aankweken samenwerking en vriendschap
◦ Samenwerking met andere groeperingen
◦ Geven van voorlichting en advies
◦ Organiseren steunen van festivals en concerten
◦ Aansluiting bij faciliteiten KNZV
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Onze invulling

We zijn een service-instituut voor de koren

Geven van advies
◦ dirigenten, verzekeringen, PR, organisatie

Jubilea van zangers
◦ oorkonden, huldigingen

Organisatie van Korenfestivals
◦ Dordrecht, Alphen, ‘s Gravenzande, Naaldwijk, 

Edam, Haarlem

Thema’s op vergaderingen
◦ Belastingen, Pr, Verzekeringen, Muziek en 

repertoirekeuzen,Koorscholing voor besturen
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Aanleiding

 Teruglopend bezoek aan vergaderingen
 Gevoel dat het bij veel koren niet goed 

gaat
 Koren trekken niet aan de bel
 Koren die vergaderingen bezoeken zijn 

tevreden
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Korenfestivals

 Sommige koren doen bijna altijd mee
 Nee i.v.m. agenda/programma
 Nee ander repertoire
 Koor wil niet beoordeeld worden
 Andere wijze van jurering, onderscheid 

tussen grote en kleine koren
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Gebruik adviezen

 Beschikbaar via website
 Op papier verspreid
 Thema
 Aanvraag bij KNZV bestuur

Beeld is divers 
Onbekendheid met mogelijkheden
Ervaringen uit het verleden
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BUMA en kopieën

 Er wordt niet gekopieerd
 (bijna) alles wordt gekopieerd
 Dirigenten bewerken
 Als er maar 1 origineel aanwezig is
 Omzetten naar digitale versie
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Muziekbibliotheek

 Veel, weinig, geen gebruik
 Onbekendheid
 Gaan toegangscode aanvragen
 Langere uitleentermijn wenselijk
 Ander genre
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Huldigingen

 Mee doorgaan
 Sommige koren doen het zelf
 Uitreiking officiële oorkonden door 

bestuurslid KNZV Holland
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Ledenvergaderingen 

 Moeizaam om vertegenwoordiging te 
krijgen

 Zijn er altijd
 Zaterdag is een lastige dag met veel 

andere verplichtingen
 Suggestie avondvergadering
 Thema’s zijn goed en interessant
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Muziekadviseurs

 Hebben adviseur in huis
 Zijn in contact
 Ideeën van eigen dirigent
 Idee over eigen dirigent
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Informatievoorziening

 Niet actuele website
 Nieuwsbrieven zijn prima
 Agenda meer gebruiken
 Uitwisseling van koorblad/verenigingsblad
 Verslagen van vergaderingen sneller
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Conclusies

 Volgende vergadering op een avond
 Verbetering informatievoorziening
 Verbetering website en nieuwsbrieven
 Korenfestival 2013
 Intensivering contacten met koren door: 
 -Koorbezoeken
 -Concertbezoek
 -Uitreiken oorkondes
 -Vaste aanspreekpunten
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