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Zingen met Perspectief:
Vanaf vorig jaar is het Algemeen Bestuur aan de slag gegaan met de deelplannen van het
project Zingen met Perspectief met als doel het toekomst bestendig maken van de
mannenkoorzang in Nederland. Deze deelplannen zijn:
1. PR (zichtbaarheid en imago van de mannenkoorzang in Nederland); We zijn thans op
zoek naar een aanbieder van een landelijk PR plan en doen een oproep voor suggesties
of leden die ons op dit punt verder kunnen helpen.
2. Verzamelen van Best-Practices. Zie het document ‘Best-practices’ op de website van
het KNZV (www.knzv.nl/best-practices-2/)
3. Toekomstvisie en adviezen van (mannenkoor)dirigenten. Zie het document ‘Interviews t
dirigenten’ (www.knzv.nl/1320-2/)
4. Organisatie festivals en het stimuleren van nieuwe werkwijzen (bottom-up). Voor 1
juli 2022 konden aangesloten mannenkoren een beroep doen op de ingestelde
stimuleringsregeling. Acht mannenkoren hebben een aanvraag ingediend. Zeven
mannenkoren hebben inmiddels een toekenning ontvangen en één mannenkoor een
afwijzing. Het AB is voornemens om ook voor 2023 een stimuleringsregeling te
budgetteren. Hiervoor is goedkeuring door de Verenigingsraad vereist.

Mannenkoorfestival wordt Inspiratiedag:
Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat er op korte termijn definitief geen landelijk
mannenkoorfestival wordt georganiseerd. Veel koren zijn nog bezig om te herstellen uit de
‘Corona-dip’ en hebben hun energie gericht op het weer in vorm komen en op de
ledenwerving. Om de koren daarbij te ondersteunen willen we in het kader van Zingen met
Perspectief op zaterdag 11 februari 2023 een inspiratiedag organiseren. Zie de
vooraankondiging en interessepeiling op de homepagina van de landelijke website
(www.knzv.nl). Graag vóór 15 oktober 2022 aangeven of u geïnteresseerd bent om hieraan
deel te nemen en met hoeveel personen. Graag een reactie sturen naar will.selen@home.nl.

Het maken van een arrangement:
Ons bereiken veel vragen over het maken van een arrangement. Wanneer moet je
toestemming vragen en waar moet je zijn? In samenwerking met de FEMU is een notitie
opgesteld met een duidelijk stappenplan. Zie www.knzv.nl/maak-een-arrangement. Het kan
even duren alvorens het document op uw scherm verschijnt!

Collectieve verzekeringen:
Het KNZV heeft voor de aangesloten koren de volgende collectieve verzekeringen afgesloten:
-

Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

-

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

-

Opstal- en inventarisverzekering

De polissen zijn op de website geplaatst alsmede een overzicht van veel gestelde vragen. Zie
www.knzv.nl onder Dienstverlening/verzekeringen.

Bibliotheek:
Na een ‘radiostilte’ van ongeveer twee jaar wegens Corona moet het uitlenen duidelijk nog op
gang komen. Het is de moeite waard om eerst even in de bibliotheek te kijken alvorens een
muziekstuk aan te schaffen. Wellicht bent u uw inlogkode/wachtwoord kwijt of heeft u een
andere secretaris of bibliothecaris. Vraag dan een nieuwe kode aan via het menu van de
bibliotheek ‘Aanvragen toegang’.
Overzicht van onlangs uitgeleende muziekstukken:
143: You raise me up van Lovland/F. Kocx
180: When I’m sixty-four van P. Mac Cartney
231: Beati Mortui van F. Mendelssohn-Bartholdy
316: Choeur des Soldats van C. Gounod
382: Greensleeves van O. Deden
712: Bist du bei mir van J.S. Bach
838: I could have danced all night van W. Stickles
871: Who wants to live forever van Brian May/Rob Zieverink
919: Morning has broken van F. Kocx
1005: Gwahoddiad van John Tudor Davies
1235: A hard day’s Night van John Lennon/Roger Emerson
1289: Blowin’ in the wind van Bob Dylan/K. Steinfeld
1402: Bevrijdingsmedley van F. Kocx
1436: Climb evry mountain van R. Rodgers
1441: Rhinestone Cowboy van Larry Weiss/H. Huisjes
Nieuw toegevoegd:
1749: Prayer for Ukraine van Oleksandr Konyski/A.J. Kropivsek
Koos van Herk, secretaris KNZV
secretaris@knzv.nl en bibliothecaris@knzv.nl

