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Verenigingsraad 14 december 2019:
Zaterdag 14 december jl. is de Verenigingsraad samen met het Algemeen Bestuur in De Bilt
bijeen gekomen. De Verenigingsraad bestaat uit 3 bestuursleden van elke regio en is het
hoogste orgaan binnen het KNZV. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording voor haar beleid
af aan de Verenigingsraad. Hierbij zijn de volgende besluiten genomen en mededelingen
gedaan:
 Het verzekeringspakket zoals het nu geldt blijft onveranderd. Het verzekeringspakket
voor 2020 zal binnenkort op de website worden geplaatst. Het Algemeen Bestuur wilde het
verzekeringspakket vereenvoudigen of zelfs enkele verzekeringen opzeggen, met als doel
enerzijds te bezuinigen en anderzijds niet oververzekerd te willen zijn. Enkele regio’s
gaven juist aan, dat dit niet past in een beleid waarbij het ontzorgen van de koren hoog in
het vaandel staat.
 Om dezelfde reden werd besloten om met de FEMU een gezamenlijk contract voor alle
KNZV koren af te sluiten voor een periode van 1 jaar. Het besluit werd unaniem genomen
ondanks dat er door diverse leden twijfel werd geuit over voorwaarden en omvang van de
dekking. Het vrijwaren van de koren van eventuele claims en rompslomp werd belangrijker
gevonden. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden voor 50% betaald uit de reserves
van het landelijk KNZV en voor 50% uit de reserves van de regionale verenigingen. De
koren mogen dan, nadat evenzoveel koorpartijen zijn aangeschaft als het aantal koorleden,
kopieën maken voor hun leden waar ook aantekeningen op mogen worden gemaakt. De
muziekstukken mogen gedigitaliseerd worden en op PDF gezet. De koren mogen van een Ipad zingen en songteksten publiceren in programmaboekjes of op een scherm projecteren.
Door het aangaan van een voorlopig contract zullen de koren in 2020 door de FEMU met
rust gelaten worden!
Voor alle duidelijkheid:
-

De Buma incasseert uitvoeringsrechten (via het KNZV)

-

De FEMU incasseert reproductierechten namens de muziekuitgevers (via het KNZV)

-

De Stemra geeft licenties uit voor muziek op geluidsdragers en websites (zelf regelen!)

 De regio Brabant-Zeeland wordt als gevolg van bestuurlijke bloedarmoede per 31
december 2019 opgeheven. Het Algemeen Bestuur zal daarna nog bestaan uit de 4
voorzitters van de overige 4 regionale verenigingen. De Verenigingsraad gaat hiermee
akkoord. De koren uit Brabant en Zeeland kunnen zich aansluiten bij een andere regio of
hebben zich inmiddels reeds aangesloten bij een andere koepel (KBZON).
 De wijzigingen in het Reglement van onderscheidingen en jubilea worden
goedgekeurd met dien verstande dat het bedrag van de muziekbonnen bij jubilea van
koren met een veelvoud van 25 jaar wordt gesteld op € 150,00 euro per jubileum. De
muziekbonnen zijn bestemd voor de aanschaf van nieuwe muziek en kunnen aangevraagd
worden via de secretaris van de regio.

 Het landelijk mannenkoorfestival op 19 september 2020 te Zeist gaat door! Er hebben
zich 25 mannenkoren aangemeld. Dit is het maximum aantal koren dat kan deelnemen.
Mocht zich nog koren aanmelden dan zullen die in volgorde van ontvangst op een wachtlijst
worden geplaatst. In januari 2020 zullen de deelnemende koren via een nieuwsbrief op de
hoogte gehouden worden van de voortgang van de organisatie.

 De contributie aan de landelijke KNZV blijft € 6,50 per koorlid per jaar. Voor 2020 is
dit bedrag als volgt opgebouwd:
-

Afdracht aan Buma en stichting Leenrecht (bibliotheek): € 3,18

-

Afdracht aan FEMU (komt uit de reserve): € 0,00

-

Afdracht aan Koornetwerk Nederland: € 0,25

-

Afdracht t.b.v. bibliotheek (huur en verzekering): € 0,25

-

Collectieve verzekering schade aan derden: € 0,52

-

Collectieve Inventarisverzekering: €0,56

-

Collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering: € 0,70

-

Ledenbijdrage aan KNZV (dekking overige kosten): € 1,04

 De niet collectieve ziekengeldverzekering ook wel dirigentenverzekering genoemd wordt
qua naam gewijzigd in evenementenverzekering. Er geldt overigens geen leeftijdsbeperking
meer. Deze was voorheen 70 jaar. Wij raden het af deze verzekering voor uw dirigent te
regelen. De belastingdienst kan dit namelijk zien als een gezagsverhouding en dan loopt
het koor het risico als werkgever te worden bestempeld en dat sociale lasten moet worden
betaald.
 In verband met gezondheidsredenen heeft de heer Wim Baks zijn functie als landelijk
bibliothecaris helaas moeten beëindigen. De bibliotheek is verhuisd van Alphen aan den
Rijn naar Zoetermeer en Koos van Herk is tijdelijk bibliothecaris (mailto:
bibliothecaris@knzv.nl). Het uitlenen is verder niet gewijzigd. Uitgeleende stukken kunnen
retour gezonden worden naar: J. van Herk, Juweellaan 168, 2719 BJ te Zoetermeer.
De samenleving en regelgeving wordt steeds ingewikkelder en moeilijker voor besturen om
mee om te gaan. Het ontzorgen van de koren ziet het KNZV derhalve als de toekomst en een
kerntaak van onze bond.
Het Algemeen Bestuur van het KNZV wenst u prettige dagen, een goede jaarwisseling en voor
2020 een goed koorjaar met veel muzikale hoogtepunten!
Met vriendelijke groet,
Koos van Herk
secretaris KNZV

