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Koornetwerk Nederland

- Sinds 7 juni 2017 ontstaan vanuit de Vereniging
van Nederlandse Korenorganisaties (VNK)

- Ontwikkeling en promotie van Koorzang op een 
nieuwe manier organiseren.



Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland

• is een verbinder van landelijke en regionale 
organisaties en bonden op het gebied van de koorzang

• heeft als doel om zingen in de breedste zin van het 
woord te bevorderen en ondersteunen

• wil het uithangbord van koorzingend Nederland zijn 
• zorgt voor richtinggevend en beeldbepalend beleid





Professionele koren

Korenbonden
Amateurkoren

Koordirigenten

Fondsen

Media

Podia & festivals



Kunsten’92

Nederlandse 
Organisatie voor 
Vrijwilligers (NOV)

European Choral 
Association –
Europa Cantat

Manifest Samen
Zingen

KNMO

Gemeente
Cultuurakkoord



Koornetwerk Nederland

Route 2022 – samen kom je verder

> 140.00 zangers
Gesprekspartner
1+1=3 inzet vrijwilligers en contributies

verwachtingen



Koornetwerk Nederland

ON TOUR – Verkennen

- Zichtbaarheid
- Ontzorgen
- Cultuureducatie en jeugd
- Organisatie ontwikkeling: leden/bestuur



Manifest

van de Nederlanders ZINGT

doet dit SAMEN met anderen



Manifest – 10 speerpunten

Samen zingen is DIVERS Nederland telt INTERNATIONAAL mee

Koorwereld in contact met PUBLIEK JEUGD zingt

RELEVANTIE is breed bekend TALENTVOLLE zanger ontwikkelt zicht

Samen zingen is ZICHTBAAR KOORDIRECTIE is een vak

Rolmodellen INSPIREREN koorzangers Koormuziek is geborgen in het 
CULTUURBESTEL van de toekomst



Manifest – resultaat

400 ondertekenaars

Expertmeeting
Raad voor Cultuur

in gesprek met OCW

inspiratie in korenveld
Zingen,

Lekker belangrijk!

MANIFEST SAMEN ZINGEN 2020
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Veranderende patronne in vrijetijdsbesteding
- Wat en hoe deelnemen aan activiteiten
- Vormen van vrijwilligerswerk

Individualisering, ontzuiling, informele
omgangsvormen, fluide identiteiten, wisselende
omgangsvormen
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Ontwikkeling ledenaantallen Koornetwerk
- Beeld verdeeld: groei, stabiel en krimp
- Behoefte ontwikkeling, zichtbaarheid groot

LKCA onderzoek modern bestuur:
- Vereniging niet ter discussie wel aard & 

organisatie
- Passend besturen

- Delen en verbinden
- Lean & Mean
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Reminder

van de Nederlanders ZINGT

doet dit SAMEN met anderen



Vragen



DANK!

voorzitter@koornetwerk.nl


