K OOR NET WERK N E D E R L A N D

Maastricht, 2 februari 2017

Beste VNK bestuurders,

Zoals u weet heeft uw bestuur op 16 december tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) unaniem ingestemd met het voorstel van het
bestuur om de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland op een nieuwe manier te
organiseren en ondersteunen.De nieuwe naam van de Vereniging van Nederlandse
Korenorganisaties wordt Koornetwerk Nederland.Een vereniging met nieuwe ambities passend in de
huidige tijd.
Een vertrouwenscommissie heeft de opdracht geschikte kandidaten te zoeken voor het nieuwe
bestuur. Als eerste wordt gezocht naar een onafhankelijke voorzitter, een boegbeeld voor de
nieuwe vereniging. Bij voorkeur is dat iemand ‘van buiten’ en met een stevige politieke-bestuurlijke
statuur. Daarna worden de aanvullende bestuursleden geworven op de nog openstaande profielen.
Daar zijn advertenties voor geplaatst in een tweetal vakbladen, maar we hebben er vooral ook úw
hulp bij nodig.
Bijgesloten vindt u een tweetal bijlagen met het verzoek deze onder uw leden te verspreiden en te
plaatsen op uw eigen website, social media en andere communicatiemiddelen:
1. Vacature bestuursleden
2. Tekst voor eigen website en nieuwsbrief
De beste benadering is altijd de persoonlijke weg; indien u een geschikte kandidaat binnen uw
vereniging voor één van de functies op het oog heeft, legt u deze opdracht dan persoonlijk aan
hem/haar voor.

De gemiddelde tijdsinvestering voor de bestuursfuncties is afhankelijk van het soort functie en de
actualiteit van een onderwerp. Naast de reguliere bestuursvergaderingen (4 x per jaar + 1 ALV per
jaar, welke in Utrecht worden gehouden) gaat het om onderhoud van externe contacten en

voorbereiden en/of uitvoeren van bestuursbesluiten. Onze inschatting is dat dit vooralsnog 2
dagen/maand in beslag zal nemen.
Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuur op 21 april a.s. wordt geïnstalleerd.
Mocht u iemand weten die belangstelling heeft voor één van deze functies, dan verneem ik dat
graag van u of volgens de beschreven sollicitatieprocedure.
Meer informatie over de bestuursvacatures en de transitie van VNK naar Koornetwerk Nederland
vindt u op de website van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl); voor directe vragen over
het proces kunt u bij ondergetekende terecht.
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