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Corona-advies: 

Desgevraagd heeft het KNZV op 12 juli jl. een Corona-advies uitgegeven. Zie hiervoor 

www.knzv.nl/nieuwsbrieven. Blijf echter regelmatig de websites van Koornetwerk Nederland 

en van het KNZV bezoeken, want de updates van de richtlijnen en het Protocol volgen elkaar in 

snel tempo op. 

Veel koren hebben inmiddels een sociale bijeenkomst georganiseerd om de binding met de 

koorleden te behouden of zijn al met MP3’s, Zoom etc. aan de gang geweest. We moeten er 

voor waken, dat de belangstelling voor onze hobby niet uit ons systeem verdwijnt. En we 

moeten er met zijn allen voor zorgen, dat het door Corona ontstane negatieve imago z.s.m. 

wordt omgebogen naar een positief imago. Zingen is immers gezond en gezellig!  

Verenigingsraad (plus) van 27 juni 2020: 

Deze vergadering werd de Verenigingsraad (Plus) genoemd, omdat niet alleen de VR leden 

aanwezig waren maar ook de overige bestuursleden van de vier regionale Verenigingen. Dit in 

verband met de open discussie over de notitie Zingen zonder Zorgen. Zie www.knzv.nl/zingen-

zonder-zorgen 

Allereerst zijn er een aantal huishoudelijke zaken afgewikkeld. Wim Zoet is benoemd tot 

voorzitter van het AB en Fer van de Winkel is als afgevaardigde van Limburg benoemd. Het 

Algemeen Bestuur van het KNZV bestaat thans uit de volgende personen: 

Voorzitter: Wim Zoet (Midden Nederland) 

Secretaris: Koos van Herk (Holland) 

Penningmeester: Harry van der Mark (Noord-Oost) 

Bestuurslid: Fer van de Winkel (Limburg) 

Het Algemeen Jaarverslag 2019 is vastgesteld. Het financieel verslag 2019 en de Balans per 31 

december 2019, die nog door de vorige penningmeester waren opgesteld, zijn met een  

goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie vastgesteld. De door Harry van der 

Mark opgestelde nieuwe begroting 2020 is na een toelichting ook vastgesteld. De 

kascontrolecommissie voor boekjaar 2020 zal bestaan uit vertegenwoordigers van Noord-Oost 

en Midden Nederland. 

Er is afscheid genomen van ambtelijk secretaris Henk Bargboer, die deze functie vanaf 2012 

heeft bekleed. Verder is Adrie Bout (Midden Nederland) gehuldigd als lid van verdienste van 

het KNZV. 
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Na een gedachtewisseling over de ontwikkelingen en de gevolgen van het Coronavirus hebben 

we in een open discussie gesproken over de notitie “Zingen zonder Zorgen”. De discussie is 

geleid door Hans Noijens, specialist cultuurparticipatie bij het LKCA.                               

De insteek van het Algemeen Bestuur daarbij is dat we streven naar een actieve VR in plaats 

van een controlerende VR en dat we een sterke koepel vormen met een resultaat gerichte 

samenwerking met en tussen de regionale Verenigingen. Bij de voorbereiding heeft het AB 

stevig gediscussieerd of we het moesten hebben over een andere organisatievorm. Besloten is 

dit niet te doen. Het AB wil juist meer tijd steken in het samen met de VR 

toekomstbestendig maken van de mannenkoorzang. 

We hebben de belangrijkste aandachtspunten geïnventariseerd die kunnen bijdragen aan 

“Zingen zonder Zorgen”. De vier regio’s hebben daarvoor suggesties aangeleverd. Kort 

samengevat kwam Hans tot de volgende punten: 

1. PR-actie mannenkoorzang 

2. Advies en toekomstvisie van een afvaardiging van dirigenten 

3. Stimuleringsregeling 

4. Verzamelen en delen van good-practices 

5. Ontwikkeling van een bottum-up werkwijze 

6. Ontzorgen op terrein van verzekeringen 

7. Organisatie van festivals regionaal en landelijk 

8. Inzet van Sociale Media 

9. Contacten aangaan met koren(organisaties) waar jonge mannen zingen 

10. Repertoirekeuze 

11. Maatschappelijke relevantie en imago      

 

Uit bovengenoemde thema’s hebben we de volgende rode draden gedestilleerd: 

1. PR (zichtbaarheid en imago mannenkoorzang) (de nummers 1,7,8,10,11) 

2. Kennis ophalen en delen (de nummers 2,4,9, 10) 

3. (nieuwe) Werkwijzen  ontwikkelen en stimuleren (de nummers 3,5,6) 

Hans Noijens heeft voorgesteld werkgroepen te vormen die bovengenoemde thema’s gaan 

uitwerken en actieplannen zullen opstellen, die in de VR van zaterdag 28 november a.s. 

zullen worden gepresenteerd en besproken. Een AB-lid zal als verbindingspersoon fungeren. 

In de AB-vergadering van 7 juli heeft het AB de rode draden omgezet in werkgroepen: 

1. PR (zichtbaarheid en imago mannenkoorzang): Fer van de Winkel m.u.v. thema 7, want 

die werkgroep is er al onder leiding van Harry van der Mark 

2. Kennis ophalen en delen: Koos van Herk met dien verstande dat Wim Zoet thema 2 

(dirigenten) zal doen, waar Fer van de Winkel ook bij betrokken zal zijn. 

3. Nieuwe werkwijzen: Harry van der Mark 

Graag doet het AB hierbij een oproep aan bestuursleden en of koorleden om deel te nemen 

aan een genoemde werkgroep. Bent u enthousiast geworden of heeft het uw belangstelling 

gewekt, geef u dan op aan ondergetekende. Samen maken we het KNZV sterk en zetten we de 

mannenkoorzang weer op de kaart. 

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV 

Koos van Herk, secretaris 

Email: j.vherk@ziggo.nl                                                                                        -2-                                                            

                                                                                                                        


