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1911                                     

Voorwoord: 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2011 waarin wij verantwoording afleggen over de activiteiten van de Bond en het 

financiële resultaat in 2011. 
 

2011 was een bijzonder jaar voor onze Bond, zowel in positief als in negatief opzicht. Jammer te moeten 

vaststellen, anders dan vroeger, dat er tegenwoordig, mede door de veranderde maat

moeilijk Bondsbestuurders meer te vinden zijn bij de vele zangers en zangeressen die lid zijn van onze Bond.

 

Dit heeft geleid tot een extra ledenvergadering op zaterdag 10 december 2011. U vindt in dit jaarverslag daar 

een kleine samenvatting van. Gelukkig heeft dit wel geleid tot twee

 

2011, het jaar dat de Bond zijn honderd jarig bestaan vierde. Op 5 november hebben wij een

jubileumviering mee mogen maken met bijna 500 gasten op het hoogtepunt van de dag. Mede door 

voortreffelijke optredens van acht

verzorgden, en een zeer verzorgd optreden van Sânman & Sikke uit de Zuid

wij op een zeer goed georganiseerde en plezierige, vooral muzi

 

Wanneer je terug kijkt naar de vele inspanningen

aangevuld met leden van een aantal lid

 

Dan naar de realiteit van de dag. Berry Weber heeft in juni 2011 plotsklaps aangegeven te stoppen met zijn 

penningmeesterschap en zijn bestuursfunctie. Sjerp Tolsma heeft de taken van de penningmeester weer 

opgepakt, echter wetende dat hij eigenlijk al in 2011 terug had wil

overdracht van het secretariaat van Sjerp Tolsma naar Gauke Dijkstra in 2011 ingang gezet.

De leeftijd van ondergetekende en

verder, vooral betreffende de functie van voorzitter en vicevoorzitter.

 

Het jubileumfeest heeft een behoorlijk gat in de financiën geslagen, maar in zijn totaliteit zijn 

duurder uit geweest dan begroot, mede door een aantal sponsors van ons jubileumfeest

 

Het aantal lid-koren is weer toegenomen, in 2011 zijn lid

Bantega, Solid uit Harlingen, Two 4 you 

Capella Novum uit Joure en Mingeling uit 

Per 1 januari 2012 is het lidmaatschap va

2011 hadden wij 67 lid koren met .. leden. Pe

Laten wij de moed erin houden en opzoek gaan met zijn 

 

Oldelamer, 12 maart 2012 

                                                                      

 J. E. Hofstee, Voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

1911                                     Bond van Zangkoren in Friesland                        

Jaarverslag 2011 

 

waarin wij verantwoording afleggen over de activiteiten van de Bond en het 

2011 was een bijzonder jaar voor onze Bond, zowel in positief als in negatief opzicht. Jammer te moeten 

vaststellen, anders dan vroeger, dat er tegenwoordig, mede door de veranderde maat

te vinden zijn bij de vele zangers en zangeressen die lid zijn van onze Bond.

Dit heeft geleid tot een extra ledenvergadering op zaterdag 10 december 2011. U vindt in dit jaarverslag daar 

Gelukkig heeft dit wel geleid tot twee nieuwe, jonge, kandidaat 

2011, het jaar dat de Bond zijn honderd jarig bestaan vierde. Op 5 november hebben wij een

g mee mogen maken met bijna 500 gasten op het hoogtepunt van de dag. Mede door 

an acht koren, die op uitnodiging van het Bondsbestuur 

, en een zeer verzorgd optreden van Sânman & Sikke uit de Zuid-Westhoek van Friesland

wij op een zeer goed georganiseerde en plezierige, vooral muzikale dag terug zien.

Wanneer je terug kijkt naar de vele inspanningen voor en op een dergelijke dag van een aantal bestuursleden, 

aantal lid-koren, dan denk je: daar doen wij het toch voor. Bedankt daarvoor.

eit van de dag. Berry Weber heeft in juni 2011 plotsklaps aangegeven te stoppen met zijn 

penningmeesterschap en zijn bestuursfunctie. Sjerp Tolsma heeft de taken van de penningmeester weer 

echter wetende dat hij eigenlijk al in 2011 terug had willen treden als bestuurslid. Gelukkig is de 

overdracht van het secretariaat van Sjerp Tolsma naar Gauke Dijkstra in 2011 ingang gezet.

e leeftijd van ondergetekende en de vicevoorzitter, Sjoerd Haantjes, geeft toch nog veel zorg over hoe

betreffende de functie van voorzitter en vicevoorzitter. 

een behoorlijk gat in de financiën geslagen, maar in zijn totaliteit zijn 

, mede door een aantal sponsors van ons jubileumfeest

koren is weer toegenomen, in 2011 zijn lid-geworden: Evergreens uit Sneek, 

Bantega, Solid uit Harlingen, Two 4 you uit Sneek. Per 1 januari 2012 zijn lid geworden 

uit Joure en Mingeling uit Hallum 

Per 1 januari 2012 is het lidmaatschap van Kommer en kwel uit Oppenhuizen beëindigd. 

met .. leden. Per 1 januari 2012 zijn dat 68 koren met .. leden.

Laten wij de moed erin houden en opzoek gaan met zijn allen naar een sterk Bondsbestuur.
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                        2011  

waarin wij verantwoording afleggen over de activiteiten van de Bond en het 

2011 was een bijzonder jaar voor onze Bond, zowel in positief als in negatief opzicht. Jammer te moeten 

vaststellen, anders dan vroeger, dat er tegenwoordig, mede door de veranderde maatschappelijke situatie, 

te vinden zijn bij de vele zangers en zangeressen die lid zijn van onze Bond. 

Dit heeft geleid tot een extra ledenvergadering op zaterdag 10 december 2011. U vindt in dit jaarverslag daar 

e, kandidaat  bestuursleden. 

2011, het jaar dat de Bond zijn honderd jarig bestaan vierde. Op 5 november hebben wij een zeer geslaagde 

g mee mogen maken met bijna 500 gasten op het hoogtepunt van de dag. Mede door 

ndsbestuur voor ons een optreden 

Westhoek van Friesland, kunnen 

kale dag terug zien. 

van een aantal bestuursleden, 

aar doen wij het toch voor. Bedankt daarvoor. 

eit van de dag. Berry Weber heeft in juni 2011 plotsklaps aangegeven te stoppen met zijn 

penningmeesterschap en zijn bestuursfunctie. Sjerp Tolsma heeft de taken van de penningmeester weer 

len treden als bestuurslid. Gelukkig is de 

overdracht van het secretariaat van Sjerp Tolsma naar Gauke Dijkstra in 2011 ingang gezet. 

nog veel zorg over hoe nu 

een behoorlijk gat in de financiën geslagen, maar in zijn totaliteit zijn wij ca € 300,00 

, mede door een aantal sponsors van ons jubileumfeest. 

geworden: Evergreens uit Sneek, Sjongersnocht uit 

lid geworden Vocaal Ensemble 

beëindigd. Per 31 december 

koren met .. leden. 

allen naar een sterk Bondsbestuur. 



 

Bestuurssamenstelling: 

 

In 2011 werd het bestuur gevormd door: 

 

Voorzitter:     

Secretaris/penningmeester  

2
e
 Voorzitter:    

Algemeen bestuurslid:    

     

Penningmeester:   

 

In 2011 kwam het bestuur 6 x formeel 

met het jubileumfeest.  

 

Overige taken: 

 

De Bond van Zangkoren maakt onderdeel uit van de LOPRZ. ( Landelijke Organisatie van Regionale en 

Provinciale Zangersbonden).  

Jan Eize Hofstee heeft momenteel namens 

Sjoerd Haantjes en Albertje van Watt

ledenvergadering van de LOPRZ bij

In november was er een najaarsvergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werd het bestuur gevormd door:  

 Jan Eize Hofstee, Oldelamer  

 Sjerp Tolsma, Aldtsjerk  (vanaf juli 2011) 

 Sjoerd Haantjes, Balk 

 Albertje van Wattum, Drachten 

 Gauke Dijkstra, St Annaparochie ( vanaf maart 2011)

 Berry Weber, Joure ( tot juli 2011) 

formeel bijeen. Daarnaast zijn er vele extra bijeenkomsten geweest in verband 

maakt onderdeel uit van de LOPRZ. ( Landelijke Organisatie van Regionale en 

momenteel namens Friesland, zitting in het Algemeen Bestuur van de LOPRZ.

en Albertje van Wattum hebben in maart 2011 de voorjaarsjaarvergadering

bijgewoond.  

was er een najaarsvergadering van de LOPRZ waar Sjoerd Haantjes naar toe is
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Gauke Dijkstra, St Annaparochie ( vanaf maart 2011) 

bijeenkomsten geweest in verband 

maakt onderdeel uit van de LOPRZ. ( Landelijke Organisatie van Regionale en 

estuur van de LOPRZ. 

vergadering/ 

naar toe is geweest. 



 

Concours/ zangersfeest: 

 

Zaterdag 2 april 2011 was het voor de 

het Concours werd georganiseerd.

Er hadden zich 31 koren opgegeven

een zeer geslaagde dag. 

 

De jury bestond uit: Angelica Braam en 

 

Angelica Braam. 

 

Angélica Braam werd geboren op 23 januari 1967 en woont in Steenwijk. Zij studeerde aan het 

Conservatorium van Zwolle de hoofdvakken Schoolmuziek (lerarenopleiding mu

Fanfare & Brassband Directie bij Dirk Annema. Daarnaast studeerde zij Koordirectie bij Ton Braas en Mark 

Versteegh. 

Momenteel werkt Angélica Braam als dirigente bij verschillende koren en orkesten waaronder vrouwenkoor 

“de Liesterkrallen” uit Havelte, fanfare “

“Polyhymnia” uit Lemelerveld. Ook is zij verbonden als docent klein koper aan de Christelijke 

Muziekvereniging te Hattem. 

Daarnaast verzorgt zij workshops stemvorming en ade

aan beginnende (assistent) koordirigenten.

 

Yme van der Valk. 

 

Yme van der Valk heeft zijn muzikale opleiding gevolgd op de voormalige Muziek Pedagogische Academie te 

Leeuwarden. Hij studeerde daar als

Na zijn studie is hij gaan werken als vakleerkracht muzikale vorming aan een aantal basisscholen. 

Naast de klassikale lessen doet hij 

songfestivals.  

Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan diverse koren. 

Momenteel is hij verbonden aan Perspectief, een groot gemengd koor uit Heerenveen en aan de cantorij van 

de Gereformeerde kerk in Oldemarkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor de zesde keer dat in het multifunctioneel centrum “De 

het Concours werd georganiseerd. 

opgegeven. 30 lid-koren en een gastkoor uit Zuid Holland. 

Angelica Braam en Yme van der Valk. 

Angélica Braam werd geboren op 23 januari 1967 en woont in Steenwijk. Zij studeerde aan het 

Conservatorium van Zwolle de hoofdvakken Schoolmuziek (lerarenopleiding muziek 1ste 

Fanfare & Brassband Directie bij Dirk Annema. Daarnaast studeerde zij Koordirectie bij Ton Braas en Mark 

Momenteel werkt Angélica Braam als dirigente bij verschillende koren en orkesten waaronder vrouwenkoor 

uit Havelte, fanfare “Crescendo/Excelsior” uit Nieuwleusen/Balkbrug 

uit Lemelerveld. Ook is zij verbonden als docent klein koper aan de Christelijke 

Daarnaast verzorgt zij workshops stemvorming en ademhalingstechnieken en geeft directie

aan beginnende (assistent) koordirigenten. 

ijn muzikale opleiding gevolgd op de voormalige Muziek Pedagogische Academie te 

Leeuwarden. Hij studeerde daar als hoofdvak orgel en als bijvak piano en koordirectie. 

Na zijn studie is hij gaan werken als vakleerkracht muzikale vorming aan een aantal basisscholen. 

 daar diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals musicals en 

Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan diverse koren.  

Momenteel is hij verbonden aan Perspectief, een groot gemengd koor uit Heerenveen en aan de cantorij van 

formeerde kerk in Oldemarkt. 
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multifunctioneel centrum “De Oerdracht” in Joure 

koren en een gastkoor uit Zuid Holland. Wij kunnen terug zien op 

Angélica Braam werd geboren op 23 januari 1967 en woont in Steenwijk. Zij studeerde aan het 

ziek 1ste graads) en Harmonie-

Fanfare & Brassband Directie bij Dirk Annema. Daarnaast studeerde zij Koordirectie bij Ton Braas en Mark 

Momenteel werkt Angélica Braam als dirigente bij verschillende koren en orkesten waaronder vrouwenkoor  

uit Nieuwleusen/Balkbrug en fanfare 

uit Lemelerveld. Ook is zij verbonden als docent klein koper aan de Christelijke 

mhalingstechnieken en geeft directie- en theorielessen 

ijn muzikale opleiding gevolgd op de voormalige Muziek Pedagogische Academie te 

hoofdvak orgel en als bijvak piano en koordirectie.  

Na zijn studie is hij gaan werken als vakleerkracht muzikale vorming aan een aantal basisscholen.  

en buitenschoolse activiteiten, zoals musicals en 

Momenteel is hij verbonden aan Perspectief, een groot gemengd koor uit Heerenveen en aan de cantorij van 



 

 

 

Uitslagen: 

 
    

  Naam koor 
    

  Different Sound 

  Krite Koar Balk 

  Gemengd koor UDI 

  Frisia Cantat 

  Mingd Koar Jubilate 

  Walburgasjongers 

  Nim't sa't is Jonkerslân 

  Mingd Koar Deinum 

  Kerkkoor Lippenhuizen- Hemrik

  Gemengd koor "Zang en Vriendschap"

  Vrouwenkoor " Panta Rhei" 

  Gem. koor " Ons Genoegen" 

  Mingd Koar Aldtsjerk 

  Gemengd koor Beetsterzwaag 

  Muziek en Zangvereniging "Excelsior"

  Algemeen Gemengd Koor Allégresse

  Het Holdert koor 

  Dameskoor "de Vriendschap" 

  Nocht en Wille 

  Brûzenije 

  It Rypster Tsjerke Koar 

  Nrd. Ned. Jagerskoor " Prins Hendrik"

  Zangvereniging " Nea Tocht" 

  Plattelandsvrouwenkoor Scherpenzeel

  Frysk Sjongkoar 

  Gemengd zangkoor "Sjongnocht"

  Dameskoor Zanglust 

  t Skarsterkoar  

  Morgenrood 

  "Wâldsang" 
    
  

  

  Koor 

    

  Different Sound 

  Mingd Koar Aldtsjerk 

  Gem. koor " Ons Genoegen"

    

 

 

 

 

  

uit 
  

Minnertsga 

Balk 

Hurdegaryp 

Stiens 

Ingelum 

Ried 

Jonkerslân 

Deinum 

Hemrik Lippenhuizen 

Gemengd koor "Zang en Vriendschap" Jubbega 

Mantgum 

Oldeholtpade 

Aldtsjerk 

 Beetsterzwaag 

Muziek en Zangvereniging "Excelsior" Lemmer 

Algemeen Gemengd Koor Allégresse Drachten 

Drachten 

Makkinga 

Marssum 

Joure 

Dronrijp 

Nrd. Ned. Jagerskoor " Prins Hendrik" Haulerwijk 

Haskerhorne 

Plattelandsvrouwenkoor Scherpenzeel Scherpenzeel 

Gorredijk 

Gemengd zangkoor "Sjongnocht" Nieuwehorne (opgericht in Oudehorne)

Ureterp 

Joure 

Sneek 

Aldskoat 
  

Publieksjury 

Uit 

  

Minnertsga 

Aldtsjerk 

Gem. koor " Ons Genoegen" Oldeholtpade 
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CAT. Score PRIJS   
        

 A 239 !! 1   

 A 208 2   

 A 207 2   

A 206,5 2   

A 206 2   

 A 195 2   

 A 193,5 2   

 A 193 2   

 A 182 3   

 A 180 3   

B 236,5 !! 1   

B 219 1   

 B 217,5 1   

 B 212,5 2   

 B 203 2   

 B 200,5 2   

 B 195,5 2   

B 192 2   

B 180 3   

 C 222,5 1   

 C 217,5 1   

 C 207,5 2   

 C 202 2   

 C 201 2   

 C 201 2   

Nieuwehorne (opgericht in Oudehorne)  C 193,5 2   

 C 190 2   

 C 189 2   

 C 186,5 3   

 C 180 3   
        

  

  

  
        

  654 1   

  628 2   

  614 3   

        



 

 

 

Overleg Keunstwurk/ SAKO Friesland

    

Het is jammer om te constateren dat dit overleg in SAKO

Een provincie waar zoveel koren zijn die vooral vertegenwoordigd zijn in de KCZB ( Koninklijke Christelijke

Zangersbond), de ISSA ( International Seasongs association), de 

samen om tafel komen, op initiatief van Keunstwurk.

 

Er zijn drie bijeenkomsten geweest, bijna nooit voltallig. Daarnaast is ook, vanwege 

en de kerntaak van Keunstwurk onderdeel van discussie, niet zozeer vanuit SAKO maar wel in zijn geheel als 

ondersteunende organisatie voor o.a. de amateurkunst in de breedste zin van het wo

SAMO en SAKO. 

 

Het is dus afwachten hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

 

Wij moeten wel de “geoormerkte” financiële steun vanuit de provincie, 

behouden voor de koorwereld in Friesland.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Overleg Keunstwurk/ SAKO Friesland. 

Het is jammer om te constateren dat dit overleg in SAKO verband in Friesland niet 

Een provincie waar zoveel koren zijn die vooral vertegenwoordigd zijn in de KCZB ( Koninklijke Christelijke

Zangersbond), de ISSA ( International Seasongs association), de BOOG, de BALK en onze Bond en dat die niet 

, op initiatief van Keunstwurk. 

Er zijn drie bijeenkomsten geweest, bijna nooit voltallig. Daarnaast is ook, vanwege 

en de kerntaak van Keunstwurk onderdeel van discussie, niet zozeer vanuit SAKO maar wel in zijn geheel als 

ondersteunende organisatie voor o.a. de amateurkunst in de breedste zin van het wo

us afwachten hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen. 

Wij moeten wel de “geoormerkte” financiële steun vanuit de provincie, groot € 10331,00 

behouden voor de koorwereld in Friesland. 
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niet echt van de grond komt. 

Een provincie waar zoveel koren zijn die vooral vertegenwoordigd zijn in de KCZB ( Koninklijke Christelijke 

de BALK en onze Bond en dat die niet 

Er zijn drie bijeenkomsten geweest, bijna nooit voltallig. Daarnaast is ook, vanwege bezuinigingen, de positie 

en de kerntaak van Keunstwurk onderdeel van discussie, niet zozeer vanuit SAKO maar wel in zijn geheel als 

ondersteunende organisatie voor o.a. de amateurkunst in de breedste zin van het woord waaronder vallen 

10331,00 voor 2012 zien te 



 

 

Bijgewoonde activiteiten in 2011:

 

 

Uitvoering Gemengdkoor Beetsterzwaag 

Jaarlijks krijgt de Bond een uitnodiging en jaarlijks gaan Jan en Janny naar deze uitvoering waar zingen door 

het koor ( een muzikale wereldreis

muziek een muzikale avond vormen. 

schrijft Jan. 

 

Uitvoering Frysk Sjongkoar Gorredijk,

Ook de reis naar Gorredijk is vaste prik voor de voorzitter en zijn vrouw. Deze keer was het bijzonder om twee 

jubilarissen te mogen huldigen waaronder Andre Flisijn, oud penningmeester van de Bond.

Ook hier een muzikale avond en een optreden na de pauze. 

 

Korenslag Drenthe 26 maart 2011 

Ook dit jaar werden wij uitgenodigd voor het bijwonen van de Drentse Korenslag in de Tamboer te 

Hoogeveen. Een mooi doel om met zijn 

Alleen Jan en Janny hadden ook nog een verplichting op 

Dus het avondprogramma is niet bijgewoond.

De vertegenwoordigers werden gastvrij ontvangen door onze collega’s in Drenthe.

De korenslag dag is een concours. 21 koren 

koren beoordeeld en de prijzen werden in de avond uitgereikt.

 

Voorjaarsconcert Plattelandsvrouwenkoor Voorjaarsconce

De datum van dit voorjaarsconcert 

voorzitter niet akkoord was gegaan met deze datum dan had er een andere datum vastgesteld moeten 

worden. 5 jubilarissen huldigen tijdens een voorjaarsconcert is niet niks. Dit is Jan wel toevertrouwd. Een 

mooie en gezellige middag was het . Het was zeer de moeite waard

Bond vertegenwoordigde. 

 

Jaarvergadering Vrouwenkoor Excelsior april 2011 te Leeuwarden.

Sjerp Tolsma is op een avond in april naar Leeuwarden gegaan om daar twee leden van d

Dit koor repeteert op een bovenverdieping van een wijkgebouw. Gezien de leeftijd van de meeste leden is dit 

niet de meeste ideale plaats voor de repetitie. Mooi ook dat tijdens de jaarvergadering de mogelijkheid 

aangeboden werd om naar een andere repetitieruimte om te zien.

De twee dames waren blij verrast en de heer Tolsma kreeg nog een foto toegestuurd als aandenken aan deze 

avond. 

 

Jaarvergadering Kerkkoor Lippenhuizen

 De voorzitter Jan Eize Hofstee heeft deze 

te huldigen. Dit lid heeft van kinds af aan gezongen. Reden voor het bestuur van dit koor om een speciaal 

jubileumlepeltje bij de Bond aan te vragen met de inscriptie 75 jaar.  Daar blijve

 

Jubileumconcert Jagerskoor Prins Hendrik, 20 mei 2011 in de RK kerk te Wolvega

Jan en Janny en Sjerp Tolsma zijn namens de Bond van Zangkoren naar dit concert geweest. Sjerp trof daar zijn 

zus en zwager uit Oosterwolde die namens he

Jagerskoor veel Duitse  jagersmuziek  ten gehore brengt weten wij van het zingen op ons 

Drentse hoornblazers mee hadden genomen met hun speciale klanken

dat de presentatrice zo slecht was te verstaan , maar aan de hand van het programmaboekje was e.e.a. goed 

te volgen. 

 

 

 

: 

Gemengdkoor Beetsterzwaag 19 maart 2011 

Jaarlijks krijgt de Bond een uitnodiging en jaarlijks gaan Jan en Janny naar deze uitvoering waar zingen door 

( een muzikale wereldreis) en het  optreden van een gastband, deze keer Frjem

muziek een muzikale avond vormen. Altijd zeer de moeite waard, waar niet wordt gelet op de sluitingstijd, zo 

Sjongkoar Gorredijk, met 2 jubilarissen 26 maart 2011. 

de reis naar Gorredijk is vaste prik voor de voorzitter en zijn vrouw. Deze keer was het bijzonder om twee 

jubilarissen te mogen huldigen waaronder Andre Flisijn, oud penningmeester van de Bond.

Ook hier een muzikale avond en een optreden na de pauze.  

 

Ook dit jaar werden wij uitgenodigd voor het bijwonen van de Drentse Korenslag in de Tamboer te 

Hoogeveen. Een mooi doel om met zijn vieren, Jan en Janny en Sjoerd en Jannie, naar toe te reizen.

nog een verplichting op de avond in Gorredijk.  

programma is niet bijgewoond. 

De vertegenwoordigers werden gastvrij ontvangen door onze collega’s in Drenthe.

De korenslag dag is een concours. 21 koren had zich hiervoor aangemeld. Een vakkundig

koren beoordeeld en de prijzen werden in de avond uitgereikt. 

Plattelandsvrouwenkoor Voorjaarsconcert 10 april met 5 jubilarissen.

van dit voorjaarsconcert is in overleg met de voorzitter Jan Eize Hofstee 

voorzitter niet akkoord was gegaan met deze datum dan had er een andere datum vastgesteld moeten 

worden. 5 jubilarissen huldigen tijdens een voorjaarsconcert is niet niks. Dit is Jan wel toevertrouwd. Een 

het . Het was zeer de moeite waard zo schrijft Jan die met Janny aan zijn zij

Jaarvergadering Vrouwenkoor Excelsior april 2011 te Leeuwarden. 

Sjerp Tolsma is op een avond in april naar Leeuwarden gegaan om daar twee leden van d

Dit koor repeteert op een bovenverdieping van een wijkgebouw. Gezien de leeftijd van de meeste leden is dit 

niet de meeste ideale plaats voor de repetitie. Mooi ook dat tijdens de jaarvergadering de mogelijkheid 

een andere repetitieruimte om te zien. 

De twee dames waren blij verrast en de heer Tolsma kreeg nog een foto toegestuurd als aandenken aan deze 

Jaarvergadering Kerkkoor Lippenhuizen- Hemrik 19 mei 2011.  

De voorzitter Jan Eize Hofstee heeft deze jaarvergadering bijgewoond. Hij was verzocht om een lid van 85 jaar 

te huldigen. Dit lid heeft van kinds af aan gezongen. Reden voor het bestuur van dit koor om een speciaal 

jubileumlepeltje bij de Bond aan te vragen met de inscriptie 75 jaar.  Daar blijven wij niet voor thuis.

Jubileumconcert Jagerskoor Prins Hendrik, 20 mei 2011 in de RK kerk te Wolvega 

Jan en Janny en Sjerp Tolsma zijn namens de Bond van Zangkoren naar dit concert geweest. Sjerp trof daar zijn 

zus en zwager uit Oosterwolde die namens het kerkkoor Oosterwolde ook uitgenodigd waren. Dat het 

Jagerskoor veel Duitse  jagersmuziek  ten gehore brengt weten wij van het zingen op ons 

Drentse hoornblazers mee hadden genomen met hun speciale klanken, was geweldig om te horen. J

dat de presentatrice zo slecht was te verstaan , maar aan de hand van het programmaboekje was e.e.a. goed 
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Jaarlijks krijgt de Bond een uitnodiging en jaarlijks gaan Jan en Janny naar deze uitvoering waar zingen door 

van een gastband, deze keer Frjemd folk met Keltische 

ar niet wordt gelet op de sluitingstijd, zo 

de reis naar Gorredijk is vaste prik voor de voorzitter en zijn vrouw. Deze keer was het bijzonder om twee 

jubilarissen te mogen huldigen waaronder Andre Flisijn, oud penningmeester van de Bond. 

Ook dit jaar werden wij uitgenodigd voor het bijwonen van de Drentse Korenslag in de Tamboer te 

naar toe te reizen. 

De vertegenwoordigers werden gastvrij ontvangen door onze collega’s in Drenthe. 

zich hiervoor aangemeld. Een vakkundige jury heeft deze 

rt 10 april met 5 jubilarissen. 

is in overleg met de voorzitter Jan Eize Hofstee geregeld. Wanneer de 

voorzitter niet akkoord was gegaan met deze datum dan had er een andere datum vastgesteld moeten 

worden. 5 jubilarissen huldigen tijdens een voorjaarsconcert is niet niks. Dit is Jan wel toevertrouwd. Een 

zo schrijft Jan die met Janny aan zijn zij, de 

Sjerp Tolsma is op een avond in april naar Leeuwarden gegaan om daar twee leden van dit koor te huldigen. 

Dit koor repeteert op een bovenverdieping van een wijkgebouw. Gezien de leeftijd van de meeste leden is dit 

niet de meeste ideale plaats voor de repetitie. Mooi ook dat tijdens de jaarvergadering de mogelijkheid 

De twee dames waren blij verrast en de heer Tolsma kreeg nog een foto toegestuurd als aandenken aan deze 

jaarvergadering bijgewoond. Hij was verzocht om een lid van 85 jaar 

te huldigen. Dit lid heeft van kinds af aan gezongen. Reden voor het bestuur van dit koor om een speciaal 

n wij niet voor thuis. 

 

Jan en Janny en Sjerp Tolsma zijn namens de Bond van Zangkoren naar dit concert geweest. Sjerp trof daar zijn 

t kerkkoor Oosterwolde ook uitgenodigd waren. Dat het 

Jagerskoor veel Duitse  jagersmuziek  ten gehore brengt weten wij van het zingen op ons concours maar dat ze 

was geweldig om te horen. Jammer 

dat de presentatrice zo slecht was te verstaan , maar aan de hand van het programmaboekje was e.e.a. goed 



 

 

 

100- Jubileumconcert Zangvereniging “Frisia Cantat” Stiens, olv. Jeanine Kramer.

Mmv. Sjoukje v.d. Velde (piano), koper ensemble “Fryslân Brass”, Sander Boonstra (tenor) en een kinderkoor 

van de o.b.s. “De Jint” olv. Baukje Oostra.

 

Op 29 oktober 2011 werd het bondsbestuur uitgenodigd voor een concert van Frisia Cantat te Stiens, naar 

aanleiding van hun 100- jarig bestaan.

Graag wilde het bondsbestuur gehoor geven aan deze uitnodiging. Derhalve togen bondsbestuurders Albertje 

van Wattum en Gauke Dijkstra naar de Hege Stins te Stiens.

Na het openingswoord refereerde voorzitter Zeinstra aan de geschiedenis van h

1911, waarna de aanwezigen een prachtig, zeer gevarieerd programma voorgeschoteld kregen. Het 

openingslied werd zelfs door een koorlid geschreven en hieruit bleek hoeveel plezier de leden van het koor 

beleven aan het zingen. 

Sander Boonstra zong op zeer ontspannen wijze zijn liederen.

Graag wil ik hier de samenwerking noemen die het koor onderhield met de plaatselijke openbare basisschool 

“De Jint”. Een hele schoolklas (groep 6) olv. Baukje Oostra, bracht een vertederend, spon

Afgaand op het enthousiasme van de kinderen, heb ik het vermoeden dat Frisia Cantat over 20 jaar nog 

voldoende leden zal hebben. 

De slagroom op de koffie was het optreden van het koperensemble “Fryslân Brass”. De 10 mannen en 1 vrouw 

brachten muziek op hoog niveau. Met een humorvolle presentatie wisten ze de aanwezigen te boeien.

Natuurlijk konden de talrijke aanwezigen genieten van de prachtige zang van het koor met een greep uit 100 

jaar “Frisia Cantat”.  

Voor de pauze mocht bondsbestuurde

lidmaatschap van het koor, te weten mevr. S. Terpstra en de heer H. Dijkstra.

Namens de Bond van Zangkoren bood hij de gebruikelijke zilveren bondslepel met inscriptie aan, vergezeld 

gaand van een oorkonde. 

Al met al gingen de bondsbestuurders huiswaarts met een voldaan gevoel na zo’n prachtige avond

 

10 jaar Different Sound uit Minnertsga 

Dat dit koor op 12 november 2011 een jubileumconcert zou geven kon bijna niemand 

tijdens Piets weerbericht vanaf locatie tijdens ons 100

gevraagd. De voorzitter en vicevoorzitter met hun 

vertrokken en hebben in een zeer grote kerk dit concert bijgewoond. Ze vonden de akoestiek niet optimaal, 

jammer. 

Door het koor werden een twaalftal liederen gezongen met tussen door een optreden van de One

bigband. De heer Bouma, dirigent van dit koor

Ook het duo Nanne en Ankie verdienden met hun zang en spelen op diverse instrumenten veel applaus.

  

Zangersdag Bond van zangkoren in de provincie 

Dat de Bond van koren in Drenthe actief is, is voor ons een 

in Westerbork. 

Ook hier zijn de voorzitter met zijn vrouw en de vicevoorzitter met zijn vrouw naar toe geweest.

Het aantal koren was beduidend minder dan 

Het was een mooie, muzikale en gezellige 

 

Jubileumconcert Gemengdkoor Sjongnocht Oudehorne/ Nieuwhorne, 19 november 2011.

Bijna een thuiswedstrijd voor onze voorzitter en

die 65 jaar lid is van dit koor. Een speldje werd uitgereikt.

publiek. De voorzitter kwam daar ook bekenden tegen, SAMO

de Bond. 

 

 

Zangvereniging “Frisia Cantat” Stiens, olv. Jeanine Kramer. 29 okt

(piano), koper ensemble “Fryslân Brass”, Sander Boonstra (tenor) en een kinderkoor 

van de o.b.s. “De Jint” olv. Baukje Oostra. 

Op 29 oktober 2011 werd het bondsbestuur uitgenodigd voor een concert van Frisia Cantat te Stiens, naar 

jarig bestaan. 

Graag wilde het bondsbestuur gehoor geven aan deze uitnodiging. Derhalve togen bondsbestuurders Albertje 

van Wattum en Gauke Dijkstra naar de Hege Stins te Stiens. 

Na het openingswoord refereerde voorzitter Zeinstra aan de geschiedenis van het koor opgericht op 1 oktober 

1911, waarna de aanwezigen een prachtig, zeer gevarieerd programma voorgeschoteld kregen. Het 

openingslied werd zelfs door een koorlid geschreven en hieruit bleek hoeveel plezier de leden van het koor 

Sander Boonstra zong op zeer ontspannen wijze zijn liederen. 

Graag wil ik hier de samenwerking noemen die het koor onderhield met de plaatselijke openbare basisschool 

“De Jint”. Een hele schoolklas (groep 6) olv. Baukje Oostra, bracht een vertederend, spon

Afgaand op het enthousiasme van de kinderen, heb ik het vermoeden dat Frisia Cantat over 20 jaar nog 

De slagroom op de koffie was het optreden van het koperensemble “Fryslân Brass”. De 10 mannen en 1 vrouw 

en muziek op hoog niveau. Met een humorvolle presentatie wisten ze de aanwezigen te boeien.

Natuurlijk konden de talrijke aanwezigen genieten van de prachtige zang van het koor met een greep uit 100 

Voor de pauze mocht bondsbestuurder Gauke Dijkstra 2 leden in het zonnetje zetten wegens hun 50 jarig 

lidmaatschap van het koor, te weten mevr. S. Terpstra en de heer H. Dijkstra. 

Namens de Bond van Zangkoren bood hij de gebruikelijke zilveren bondslepel met inscriptie aan, vergezeld 

Al met al gingen de bondsbestuurders huiswaarts met een voldaan gevoel na zo’n prachtige avond

uit Minnertsga 12 november  2011. 

Dat dit koor op 12 november 2011 een jubileumconcert zou geven kon bijna niemand 

locatie tijdens ons 100- jarig jubileumfeest, hebben ze daar veel aandacht voor 

De voorzitter en vicevoorzitter met hun partners zijn deze zaterdagavond naar Minnertsga 

zeer grote kerk dit concert bijgewoond. Ze vonden de akoestiek niet optimaal, 

Door het koor werden een twaalftal liederen gezongen met tussen door een optreden van de One

dirigent van dit koor, gaf daarnaast een geweldig mooie orgelsolo ten gehore.

Ook het duo Nanne en Ankie verdienden met hun zang en spelen op diverse instrumenten veel applaus.

Bond van zangkoren in de provincie Drenthe 16 november 2011. 

renthe actief is, is voor ons een feit. Nu was er een uitnodiging voor 

Ook hier zijn de voorzitter met zijn vrouw en de vicevoorzitter met zijn vrouw naar toe geweest.

koren was beduidend minder dan andere jaren. De koren verzorgden elk 2 optredens. 

en gezellige dag, met een heerlijke lunch voor alle deelnemers.

Jubileumconcert Gemengdkoor Sjongnocht Oudehorne/ Nieuwhorne, 19 november 2011.

Bijna een thuiswedstrijd voor onze voorzitter en zijn vrouw. Naast het jubileumconcert 

die 65 jaar lid is van dit koor. Een speldje werd uitgereikt. Het was een leuke zangavond met redelijk veel 

publiek. De voorzitter kwam daar ook bekenden tegen, SAMOOSARA die ook al eens 
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29 oktober 2011. 

(piano), koper ensemble “Fryslân Brass”, Sander Boonstra (tenor) en een kinderkoor 

Op 29 oktober 2011 werd het bondsbestuur uitgenodigd voor een concert van Frisia Cantat te Stiens, naar 

Graag wilde het bondsbestuur gehoor geven aan deze uitnodiging. Derhalve togen bondsbestuurders Albertje 

et koor opgericht op 1 oktober 

1911, waarna de aanwezigen een prachtig, zeer gevarieerd programma voorgeschoteld kregen. Het 

openingslied werd zelfs door een koorlid geschreven en hieruit bleek hoeveel plezier de leden van het koor 

Graag wil ik hier de samenwerking noemen die het koor onderhield met de plaatselijke openbare basisschool 

“De Jint”. Een hele schoolklas (groep 6) olv. Baukje Oostra, bracht een vertederend, spontaan programma. 

Afgaand op het enthousiasme van de kinderen, heb ik het vermoeden dat Frisia Cantat over 20 jaar nog 

De slagroom op de koffie was het optreden van het koperensemble “Fryslân Brass”. De 10 mannen en 1 vrouw 

en muziek op hoog niveau. Met een humorvolle presentatie wisten ze de aanwezigen te boeien. 

Natuurlijk konden de talrijke aanwezigen genieten van de prachtige zang van het koor met een greep uit 100 

2 leden in het zonnetje zetten wegens hun 50 jarig 

Namens de Bond van Zangkoren bood hij de gebruikelijke zilveren bondslepel met inscriptie aan, vergezeld 

Al met al gingen de bondsbestuurders huiswaarts met een voldaan gevoel na zo’n prachtige avond. 

Dat dit koor op 12 november 2011 een jubileumconcert zou geven kon bijna niemand zijn ontgaan want 

hebben ze daar veel aandacht voor 

zijn deze zaterdagavond naar Minnertsga 

zeer grote kerk dit concert bijgewoond. Ze vonden de akoestiek niet optimaal, 

Door het koor werden een twaalftal liederen gezongen met tussen door een optreden van de One-man voice 

eweldig mooie orgelsolo ten gehore. 

Ook het duo Nanne en Ankie verdienden met hun zang en spelen op diverse instrumenten veel applaus. 

Nu was er een uitnodiging voor de zangersdag 

Ook hier zijn de voorzitter met zijn vrouw en de vicevoorzitter met zijn vrouw naar toe geweest. 

den elk 2 optredens.  

een heerlijke lunch voor alle deelnemers. 

Jubileumconcert Gemengdkoor Sjongnocht Oudehorne/ Nieuwhorne, 19 november 2011. 

Naast het jubileumconcert was er ook een jubilaris 

was een leuke zangavond met redelijk veel 

OSARA die ook al eens opgetreden hebben voor 



 

 

 

 

Zilveren koordirigentjubileum Piet Vessies 11 december 2011

Piet Vessies had een uitgebreid jubileumprogramma. 

‘s Ochtends op deze zondag de 11
e

“Ambtsjubileum”. ‘s Middag was er een concert met receptie

partner en Sjerp Tolsma alleen in staat om de 

die helaas deze ochtend niet verwarmd was. 

In de Leeuwarder Courant van maandag 12 december 2011 konden we lezen dat de heer 

geworden in de orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd

 

 

Jubilarissen 2011 en activiteiten  

* ) Bondsbestuurder 

**) Bestuur zelf 

 

Koor 

Frysk Sjongkoar Gorredijk  

 Jan Hofstee* 26 maart 2011 

Vrouwenkoor Excelsior Leeuwarden

Sjerp Tolsma*  april 2011 

Plattelandsvrouwenkoor Scherpenzeel e.o. 

Jan Hofstee* 10 april 2011 

Kerkkoor Lippenhuizen – Hemrik  

Bestuur ** april 2011 

UDI Hurdegaryp   

Bestuur ** 27 mei 201 

Zangvereniging Olde-Nijelamer   

Jan Hofstee* 11 mei 2011 

Leeuwarder mannenkoor Bestuur 

Bestuur **24 mei 2011 

Frisia Cantat , Stiens  

Gauke Dijkstra* en Albertje van Wattum

oktober 2011 

Sjongnocht Oudehorne  

Jan Hofstee* 19 november 2011  

Mingd Koar Aldtsjerk 

Sjerp Tolsma* 24 december 2011 

 

Het nieuwe, speciaal voor de Bond van Z

2011 4 maal uitgereikt.( 1 x 75 jaar 

 

 

 

Piet Vessies 11 december 2011. 

Piet Vessies had een uitgebreid jubileumprogramma.  
e
 december was er een Heilige Eucharistieviering ter geleg

Middag was er een concert met receptie.Helaas waren de heren Sjoerd Haantjes met zijn 

partner en Sjerp Tolsma alleen in staat om de Eucharistieviering bij te wonen in de H. Michaëlkerk te Harlingen 

d niet verwarmd was.  

In de Leeuwarder Courant van maandag 12 december 2011 konden we lezen dat de heer 

geworden in de orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd 

 

Namen 

Andre Flisijn 

Vroukje Jongedijk 

Vrouwenkoor Excelsior Leeuwarden   Mevr. W. Tichelaar- Haagsma 

Mevr. M.  Hiemstra- Giezen 

vrouwenkoor Scherpenzeel e.o.  Boukje Brugge 

Ali Veenhouwer 

Wiepie van Dijk 

Driesje v.d. Linde 

Jantsje Boek 

 Mevr. A. de Vries- Postma 

A. Zwart- Blumers 

Riet van de Berg 

Antje Oord 

Dikkie Bijlsma 

Geertje Brood 

Hinke Heida 

Tietie Landman 

Bestuur  Wiert van der Bogert 

en Albertje van Wattum*  29 

Sjoerdje Terpstra 

Harry Dijkstra 

 

Mevr. Meintje Achtien- Koen 

 

Dhr. Piet Kuipers 

uwe, speciaal voor de Bond van Zangkoren in Friesland ontworpen en gemaakt, 

jaar en 3 x 50 jaar ) 
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december was er een Heilige Eucharistieviering ter gelegenheid van zijn 

Helaas waren de heren Sjoerd Haantjes met zijn 

bij te wonen in de H. Michaëlkerk te Harlingen 

In de Leeuwarder Courant van maandag 12 december 2011 konden we lezen dat de heer Vessies lid was 

Jubileum 

35 jaar 

45 jaar 

 35 jaar 

35 jaar 

50 jaar 

45 jaar 

45 jaar 

40 jaar 

30 jaar 

75 jaar 

30 jaar 

25 jaar 

30 jaar 

35 jaar 

35 jaar 

35 jaar 

35 jaar 

30 jaar 

50 jaar 

50 jaar 

65 jaar 

25 jaar 

n en gemaakt, zilveren lepeltje is in 



 

 

 

 

1911               Bond van Zangkoren in Friesland     

 
Het was best spannend om voor dit jubileum een feest te organiseren. Het 

bestuursleden bestond, waarvan er twee

mensen te organiseren. Er is daarom een oproep gedaan om “versterking”. Deze is gevonden in leden van ’t 

Skarsterkoar, Norden Singers en Allegresse. Dank voor deze extra inzet.

 

Uiteindelijk kunnen wij met veel plezier terug zien op een geweldige dag, zaterdag 5 november in het Fries 

Congres Centrum in Drachten. 

De jubileumcommissie had een acht

jubileumdag. 

Daarnaast was er een receptie voor genodigden. De gedeputeerde

voorzitter van de LOPRZ waren genodigd, maar verhinderd

bereid om iets over de ontwikkelingen in kor

Natuurlijk werd door de voorzitter van de Bond teruggeblikt op 100 jaar BZF.

 

Vele felicitaties waren er en giften. 

jubileum. Het Friesch Dagblad tot 2 maal toe en de Leeuwarden Courant 

zingen, niemand besturen”  een pakkende tekst. Helaas zien wij als Bond dit probleem, maar ons is gebleken 

dat de koren hier ook last van hebben.

 

De voorzitter heeft naar aanleiding van bijgaande brief nog een prettig contact gehad met mevrouw Kingma 

Noordenbos, dochter van een oud voorzitter van de Bond van Zangkoren.

 

 

Bond van Zangkoren in Friesland     

Het was best spannend om voor dit jubileum een feest te organiseren. Het Bondsbestuur,

er twee nog werkzaam zijn, vond het niet verantwoord om dit met zo weinig 

mensen te organiseren. Er is daarom een oproep gedaan om “versterking”. Deze is gevonden in leden van ’t 

gers en Allegresse. Dank voor deze extra inzet. 

Uiteindelijk kunnen wij met veel plezier terug zien op een geweldige dag, zaterdag 5 november in het Fries 

De jubileumcommissie had een acht tal koren bereid gevonden een passend optreden te verzorgen op deze 

Daarnaast was er een receptie voor genodigden. De gedeputeerde van cultuur in de provincie Friesland 

waren genodigd, maar verhinderd. Wel was de ambtelijke

id om iets over de ontwikkelingen in korenland, Nederland breed, te zeggen. 

Natuurlijk werd door de voorzitter van de Bond teruggeblikt op 100 jaar BZF. 

Vele felicitaties waren er en giften. Dank daarvoor. Ook de Friese pers heeft veel aandacht besteed 

agblad tot 2 maal toe en de Leeuwarden Courant had onder de k

een pakkende tekst. Helaas zien wij als Bond dit probleem, maar ons is gebleken 

dat de koren hier ook last van hebben. 

e voorzitter heeft naar aanleiding van bijgaande brief nog een prettig contact gehad met mevrouw Kingma 

Noordenbos, dochter van een oud voorzitter van de Bond van Zangkoren. 

Al met al een dag om met plezier op terug 

te zien. Dat deze dag geld heeft gekost mag 

duidelijk zijn. Daarom zijn wij blij dat de 8 

genodigde koren 

jubileumdag hebben mee gewerkt, 

nogmaals dank daarvoor. ’t Skarsterkoar 

had zelfs een ga

gastoptreden verzorgd

Maleke uit Leeuwarden.

 

Basile Maleke is zanger, gitarist, 

percussionist en componist. Hij maakte 

landelijk naam met groepen als Mixed Up, 

Africa United, Afro

Frisonne. Maar ook als solo

regelmatig te bewonderen.
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Bond van Zangkoren in Friesland           2011 

Bondsbestuur, wat in 2011 uit vijf 

nog werkzaam zijn, vond het niet verantwoord om dit met zo weinig 

mensen te organiseren. Er is daarom een oproep gedaan om “versterking”. Deze is gevonden in leden van ’t 

Uiteindelijk kunnen wij met veel plezier terug zien op een geweldige dag, zaterdag 5 november in het Fries 

optreden te verzorgen op deze 

van cultuur in de provincie Friesland en de 

ambtelijke secretaris van de VNK 

 

ers heeft veel aandacht besteed  aan dit 

d onder de kop “Iedereen wil 

een pakkende tekst. Helaas zien wij als Bond dit probleem, maar ons is gebleken 

e voorzitter heeft naar aanleiding van bijgaande brief nog een prettig contact gehad met mevrouw Kingma -

t al een dag om met plezier op terug 

. Dat deze dag geld heeft gekost mag 

duidelijk zijn. Daarom zijn wij blij dat de 8 

genodigde koren belangeloos aan deze 

jubileumdag hebben mee gewerkt, 

nogmaals dank daarvoor. ’t Skarsterkoar 

had zelfs een gastoptreden binnen een 

verzorgd met de heer Basile 

uit Leeuwarden. 

is zanger, gitarist, 

percussionist en componist. Hij maakte 

landelijk naam met groepen als Mixed Up, 

Africa United, Afro-Roots, Baoema en Afro-

Frisonne. Maar ook als solo-artiest is Basile 

bewonderen. 
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      Financieel jaarverslag 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag 

 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag 

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag



 

 

    

    

    

    

Bond van Zangkoren in Friesland.

  Omschrijving    Balans per  

      1 januari 2011 

  RABO betaalrekening    €              259,57  

  RABO spaarrekening    €                     -    

  Moneyou spaarrekening    €          14.066,21 

  Liquiditeit    €          14.325,78 

  Negatief resultaat feitelijk     

  Negatief resultaat werkelijk     

  Voorraden/bezittingen:     

  Crediteuren     

  Speldjes    €              350,00  

  Kopieerkaart    €                     -    

  Briefpapier/enveloppen    €              275,00  

  Oorkondelijstjes    €                     -    

  Jubileumlepels    €              150,00  

  Cartridges    €                75,00  

  Postzegels    €                88,00  

  Koorwijzers    €              110,00  

  A3 Enveloppen    €              150,00  

  Kopieerpapier    €                  5,00  
        

  Totaal    €          15.528,78 

        

Aldtsjerk, 19 januari 2012 

Sjerp Tolsma, Penningmeester ad interim 

      

Bond van Zangkoren in Friesland. 

Financieel Jaarverslag 2011 

          Balans  
   Balans per      Omschrijving    Balans per 

  31 december 2011          1 jan.2011 

    €                338,19    Doelreservering    €           4.637,36 

    €                       -      Vordering SAKO     

€          14.066,21     €              2.456,82    Vordering Bernhardfonds     

€          14.325,78     €              2.795,01     Vermogen    €          10.891,42 

   €            11.530,76          

   €              9.780,76          

          

   €              1.500,00          

    €                300,00          

           

    €                225,00          

    €                  75,00          

    €                540,00          

    €                  25,00          

    €                  96,00          

    €                180,00          

    €                125,00          

    €                       -            
            

€          15.528,78     €              5.875,67    
 

Totaal   
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Balans per     Balans per    

1 jan.2011     31 dec.2011    

€           4.637,36   €                     -      

 €               750,00    

 €            1.000,00    

€          10.891,42   €            4.111,01    

    

    

    

    

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      

€ 15.528,78   €            5.875,67    

      



 

    

    

    

    Inkomsten    Begroting  

        2011  

  16 Doelreservering    €            434,50 

  17 Contributie koren    €         7.609,40 

  18 Rente    €            100,00 

  19 Subsidie Sako    €            500,00 

  20 Inning Contributie L.O.P.R.Z.    €         2.172,50 

  21 Inning voor BUMA    €         4.988,00 

  22 Verkochte Muziekwijzers   

  * 100 jarig jubileum    €         1.000,00 

        

        

        

        

        

        

        

        

  Inkomsten    €       16.804,40 

        

  Feitelijk tekort 2011     

  Werkelijk tekort 2011    €         7.974,50 

    Totaal    €       24.778,90 

Aldtsjerk, 19 januari 2012 

Sjerp Tolsma, Penningmeester ad interim 

  Exploitatieoverzicht 2011  
Begroting      Werkelijk       Uitgaven  Begroting  

   2011        

€            434,50   €      450,13    1 Kantoorbenodigdheden  €      400,00 

€         7.609,40   €   8.426,36    2 Porti- en telefoonkosten.  €      800,00 

€            100,00   €      265,89    3 Drukwerk  €      400,00 

€            500,00   €      500,00    4 Verzekering  €       22,75 

€         2.172,50   €   2.172,50    5 Vergoeding bestuur  €   1.350,00 

€         4.988,00     €   4.866,40    6 Vergader- en reiskosten bestuur  €   1.500,00 

      7 Kosten Jaarvergadering  €      650,00 

1.000,00   €   2.115,00    8 Educatieve kosten  €       50,00 

    9 Concours/festival  €   3.600,00 

    10 Representatie/jubilea  €      350,00 

    11 Kamer van Koophandel  €       26,15 

    12 Afdracht Contributie L.O.P.R.Z.  €   2.172,50 

    13 Afdracht aan BUMA  €   4.988,00 

    14 Doelreservering  €      434,50 

    15 Bankkosten  €       35,00 

    * 100 jarig jubileum  €   8.000,00 

€       16.804,40     € 18.796,28      Uitgaven  € 24.778,90 

          

 €   9.780,76          

€         7.974,50   € 11.530,76          

€       24.778,90     € 30.327,04      Totaal  € 24.
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Begroting      Werkelijk     

2011    2011    

€      400,00     €      310,49    

€      800,00     €      803,75    

€      400,00     €      700,20    

€       22,75     €       22,75    

€   1.350,00     €   1.250,00    

€   1.500,00     €   2.301,75    

€      650,00     €      544,00    

€       50,00     €      225,00    

€   3.600,00     €   4.875,50    

€      350,00     €   1.070,13    

€       26,15     €       26,64    

€   2.172,50     €   2.172,50    

€   4.988,00     €   4.866,40    

€      434,50     €            -      

€       35,00     €       24,84    

€   8.000,00     € 11.133,09    

€ 24.778,90  
 

 € 30.327,04    

    

    

    

€ 24.778,90     € 30.327,04    



 

                1911               

* Jubileumfeest 

  Inkomsten     

  

  Contant geld eten 50 pers   € 425,00 

  Cadeaus € 690,00 

  Subsidie LOPRZ € 1.000,00 

  Bernhard Cultuur **) € 1.000,00 

  SAKO **) € 750,00 

      

  **) Vordering   

      

   Negatief werkelijk            € 9018,09

   Negatief feitelijk            € 7268,09

      

  Inkomsten   € 11.133,09

        

 

 

 
 
 

911               Bond van Zangkoren in Friesland     
 

 

        Uitgaven   

€ 425,00  Sânman & Sikke   

€ 690,00  Geluid 

€ 1.000,00  Programmaboekjes 

€ 1.000,00  Pianist 

€ 750,00  Fries Congres Centrum 

Piano's 

Aankleding/ presentatie 

Bloemen 

€ 9018,09 diversen zoals reiskosten 

€ 7268,09 Stichting Stamppotje 

  

€ 11.133,09 Uitgaven   
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Bond van Zangkoren in Friesland           2011 

      

  

  € 600,00    

€ 714,00    

€ 650,00    

€ 100,00    

€ 7.737,77    

€ 195,00    

€ 166,64    

€ 80,00    

€ 589,68    

€ 300,00    

    

  € 11.133,09    

      



 

 

 

 

 

 

    

 Toelichting op exploitatieoverzicht 2011
    

 Inkomsten:  

 16 Doelreservering 

  Het aantal betalende leden was 1800

    

 17 Contributie koren 

  Zie Doelreserveringen. 

    

 18 Rente 

  Rente ontvangen op de spaarrekening bij Moneyou.

    

 19 Subsidie SAKO 

  SAKO verstrekt subsidie voor organiseren 

  De subsidie wordt gegeven over de kosten voor jurering.

    

 20 Contributie L.O.P.R.Z. 

  Door de koren betaalde contributie à 

  Totaal 1738 à € 1,25 per jaar.

    

 21 BUMA kosten 

  Door de koren betaalde Buma bijdrage.

        Totaal 1738 à € 2,80 

    

 22 Verkochte Muziekwijzers

  Er zijn geen muziekwijzers verkocht à 

   

    

 Uitgaven:  

    

 1 Kantoorbenodigdheden 

  Geen opmerking. 

    

 2 Porti- en telefoonkosten.

  Geen opmerking. 

    

 3 Drukwerk 

  
Aanzienlijk minder verbruikt 
enveloppen bijna 50%  meer uitgegeven.

    

 4 Verzekering 

  Het betref de W.A. verzekering. De premie blijft nagenoeg gelijk.

    

 5 Vergoeding bestuur 

  De vergoeding is lager, omdat het b

  Voorzitter € 200,- Secretaris 

  Overige bestuursleden ( 3

    

 6 Vergader- en reiskosten bestuur

  

Dit jaar zijn er regulier 6 bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis.
er extra vergaderingen geweest en een extra ledenvergadering. Ook is een declaratie die op het jaar 
2010 sloeg in 2011 ingediend en betaald( ca 

   

Toelichting op exploitatieoverzicht 2011 
   

   

   

betalende leden was 1800 

   

   

   

   

Rente ontvangen op de spaarrekening bij Moneyou. 

   

   

SAKO verstrekt subsidie voor organiseren van het concours. 

De subsidie wordt gegeven over de kosten voor jurering. 

   

   

Door de koren betaalde contributie à € 1,25 per koorlid.  

€ 1,25 per jaar. 

   

   

Door de koren betaalde Buma bijdrage. 

   

Verkochte Muziekwijzers    

muziekwijzers verkocht à € 12,50 

   

   

   

    

   

en telefoonkosten.    

   

   
Aanzienlijk minder verbruikt in 2010 maar dit jaar door aanschaf nieuw briefpapier en 
enveloppen bijna 50%  meer uitgegeven. 

   

   

Het betref de W.A. verzekering. De premie blijft nagenoeg gelijk. 

   

   

De vergoeding is lager, omdat het bestuur nog niet voltallig is ( 6 pers). 

Secretaris € 500,- Penningmeester € 250,-  

 ) € 100,- 

   

en reiskosten bestuur   
6 bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis.

er extra vergaderingen geweest en een extra ledenvergadering. Ook is een declaratie die op het jaar 
2010 sloeg in 2011 ingediend en betaald( ca € 500,00) 
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in 2010 maar dit jaar door aanschaf nieuw briefpapier en 

  

   

   

  

   

   

  

  

  

   

   
6 bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis. Daarnaast zijn 

er extra vergaderingen geweest en een extra ledenvergadering. Ook is een declaratie die op het jaar 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
7 Kosten Jaarvergadering 

  De kosten van de jaarvergadering zijn 

    

 8 Educatieve kosten 

  
Daar de muziekwijzer waarschijnlijk niet hergedrukt wordt, zijn er nog 10 exemplaren 
aangeschaft. Nieuwe koorleden krijgen dit zeer 

    

 9 Concours / festival 

  

De kosten zijn hoger dan begroot. Dit komt o.a. door 
jubileumactiviteiten tijdens het concours zoals foto’s van alle deelnemende koren en een 
banner die ook gebruikt is bij het jubileumfeest op 5 november 

    

 10 Representatie / jubilea 
   

  
Er zijn nieuwe zilveren lepeltjes gekocht(  
€ 272,00)  verder zijn er extra kosten gemaakt bij de riddering van onze voorzitter

   

 11 Kamer van Koophandel 

  Contibutie voor inschrijving bij de KvK.

    

 12 Contributie L.O.P.R.Z. 

  Door de BZF afgedragen contributie L.O.P.

    

 13 BUMA kosten 

  Door de BZF afgedragen BUMA ko

    

 14 Doelreservering 

  De hele doelreservering is opgegaan aan het jubileumfeest

    

 15 Bankkosten 

  Deze kosten berekent de RABO voor zakelijk internetbankieren

  De bank geeft verenigingen flinke kortingen. Daardoor blijven deze kosten laag.

    

  Opmerking 

  Door de extra uitgaven tgv het jubileumfeest is het vermogen aanzienlijk geslonken.

   

   

    

    

  Aldtsjerk, 19  januari 2012

  

  Sjerp Tolsma 

  Penningmeester ad Interim

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    

De kosten van de jaarvergadering zijn iets lager uitgevallen dan begroot. 

   

   
Daar de muziekwijzer waarschijnlijk niet hergedrukt wordt, zijn er nog 10 exemplaren 
aangeschaft. Nieuwe koorleden krijgen dit zeer waardevolle naslagwerk als welkomstcadeau.

   

   
hoger dan begroot. Dit komt o.a. door extra kosten ivm 100 jarig 

jubileumactiviteiten tijdens het concours zoals foto’s van alle deelnemende koren en een 
banner die ook gebruikt is bij het jubileumfeest op 5 november  

   

   

euwe zilveren lepeltjes gekocht(  € 540,00 en nieuwe speldjes  
€ 272,00)  verder zijn er extra kosten gemaakt bij de riddering van onze voorzitter

   

    

Contibutie voor inschrijving bij de KvK. 

   

   

Door de BZF afgedragen contributie L.O.P.R.Z. à € 1,25 per koorlid. (1938 

   

   

Door de BZF afgedragen BUMA kosten à € 2,80 per koorlid. (1938) 

   

   

hele doelreservering is opgegaan aan het jubileumfeest. 

   

   

de RABO voor zakelijk internetbankieren.  

De bank geeft verenigingen flinke kortingen. Daardoor blijven deze kosten laag.

   

   

Door de extra uitgaven tgv het jubileumfeest is het vermogen aanzienlijk geslonken.

   

   

ri 2012    

 

 

ad Interim    
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Daar de muziekwijzer waarschijnlijk niet hergedrukt wordt, zijn er nog 10 exemplaren 

waardevolle naslagwerk als welkomstcadeau.   

   

   
extra kosten ivm 100 jarig 

jubileumactiviteiten tijdens het concours zoals foto’s van alle deelnemende koren en een 
  

   

   
  

€ 272,00)  verder zijn er extra kosten gemaakt bij de riddering van onze voorzitter.   

   

   

  

   

   

 )   

   

   

  

   

   

  

   

   

  

De bank geeft verenigingen flinke kortingen. Daardoor blijven deze kosten laag.   

   

   

Door de extra uitgaven tgv het jubileumfeest is het vermogen aanzienlijk geslonken.   

  

  

   

   

   

  

   

   



 

 

  

  

  Nr Omschrijving 

  

 
  

    Uitgaven: 

      

  1 Kantoorbenodigdheden 

  2 Porti- en telefoonkosten. 

  3 Drukwerk 

  4 Verzekering 

  5 Vergoeding bestuur 

  6 
Vergader- en reiskosten 
bestuur 

  7 Kosten Jaarvergadering 

  8 Educatieve kosten 

  9 Concours/festival 

  10 Representatie/jubilea 

  11 Kamer van Koophandel 

  12 
Afdracht Contributie 
L.O.P.R.Z. 

  13 Afdracht aan BUMA 

  14 Doelreservering 

  15 Bankkosten 

  101 100 jarig jubileum 

    Totale uitgaven 

      

    Inkomsten: 

      

  16 Doelreservering 

  17 Contributie koren 

  18 Rente 

  19 Subsidie Sako 

  20 
Inning Contributie 
L.O.P.R.Z. 

  21 Inning voor BUMA 

  22 Verkochte Muziekwijzers 

  100 100 jarig jubileum 

    Totale inkomsten 

      

    Exploitatieresultaat 

    Feitelijk 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Begroting 2012 
  

Begroting Werkelijk Begroting 

2010 2010 2011 

      

      

 €      500,00   €     683,05   €      400,00  

 €      850,00   €     865,04   €      800,00  

 €      450,00   €     243,47   €      400,00  

 €        22,66   €       22,75   €        22,75  

 €   1.350,00   €   1.150,00   €   1.350,00  

 €   1.250,00   €   1.127,12   €   1.500,00  

 €      650,00   €     665,25   €      650,00  

 €      100,00   €     112,50   €        50,00  

 €   3.500,00   €   3.598,04   €   3.600,00  

 €      315,14   €     436,00   €      350,00  

 €        27,20   €       26,14   €        26,15  

 €   2.350,00   €   2.391,25   €   2.172,50  

 €   5.245,20   €   5.375,53   €   4.988,00  

 €      470,00   €       65,00   €      434,50  

 €        35,00   €       38,37   €        35,00  

     €   8.000,00  

 €  17.115,20   € 16.799,51   €  24.778,90  

      

      

      

 €      470,00   €     479,56   €      434,50  

 €   8.200,00   €   8.249,23   €   7.609,40  

 €      450,00   €     491,29   €      100,00  

 €      400,00   €     500,00   €      500,00  

 €   2.350,00   €   2.397,81   €   2.172,50  

 €   5.245,20   €   5.371,10   €   4.988,00  

 €             -     €     109,76   €             -    

     €   1.000,00  

 €  17.115,20   € 17.598,75   €  16.804,40  

      

   €     799,24   €   7.974,50- 
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 Werkelijk Begroting   

2011 2012   

      

      

 €      310,49   €      300,00    

 €      803,75   €      850,00    

 €      700,20   €      275,00    

 €       22,75   €        22,75    

 €   1.250,00   €   1.350,00    

 €   2.301,75   €   1.250,00    

 €      544,00   €      550,00    

 €      225,00   €        25,00    

 €   4.875,50   €   3.750,00    

 €   1.070,13   €      350,00    

 €       26,64   €        26,65    

 €   2.172,50   €   2.337,50    

 €   4.866,40   €   5.479,10    

 €            -     €      467,50    

 €       24,84   €        35,00    

 € 11.133,09      

  € 30.327,04   €  17.068,50   

      

      

      

 €      450,13   €      467,50    

 €   8.426,36   €   9.200,40    

 €      265,89   €      150,00    

 €      500,00   €      500,00    

 €   2.172,50   €   2.337,50    

 €   4.866,40   €   5.479,10    

 €            -        

 €   2.115,00      

  € 18.796,28   €  18.135,50    

      

 € 11.530,76-  €     1066,00    

 €   9.780,76-     



 

 

Uitgaven: 
1 

 
 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 
Toelichting op de begroting 2012. 

     

Kantoorbenodigdheden 

Computersupplies en  vergoeding privé computers.
 

Porti- en telefoonkosten. 

Verzending poststukken 

Telefoonvergoeding secretariaat 

Telefoonkosten email- en internetverkeer 

 

Drukwerk 

Kosten voor maken jaarverslag 

 

Verzekering 

Premie w.a. verzekering. 

 

 

Vergoeding bestuur 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

4 bestuursleden 

 

Vergader- en reiskosten bestuur 
Kosten door het bestuur gemaakt om 5 à 6 keer te 
vergaderen 

bij bestuursleden thuis. 

 

Kosten Jaarvergadering 

Zaalhuur 

Lunches Consumpties  

 

Educatieve kosten 

P.M. 

 

Concours / festival 

Zaalhuur 

Huren piano´s 

Kosten jurering 

Lunch en Broodtafel 

Consumpties publieksjury 

Programmaboekjes 

Muziek tijdens de pauzes 

Presentatie, bloemen e.d. 

 

Representatie / jubilea 

Oorkondes,speldjes en lepeltjes. 

 

Kamer van Koophandel 

Verplichte inschrijving bij de K.v.K. 

 

Contributie L.O.P.R.Z. 

1870 leden à € 1,25 per lid 
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Computersupplies en  vergoeding privé computers. € 300,00  
 

 

€ 550,00  

€ 150,00  

€ 150,00  

 

 

€ 275,00  

 

 

€ 22,75  

 

 

 

€ 200,00  

€ 500,00  

€ 250,00  

€ 400,00  

 

 
estuur gemaakt om 5 à 6 keer te 

€ 1.250,00  

 

 

 

€ 250,00  

€ 300,00  

 

 

€ 25,00  

 

 

€ 800,00  

€ 275,00  

€ 900,00  

€ 350,00  

€ 350,00  

€ 650,00  

€ 275,00  

€ 150,00  

 

 

€ 350,00  

 

 

€ 26,15  

 

 

 € 2337,50 

 



 

 
 
 
 
13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

Inkomsten: 
16 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

BUMA kosten 

1870 leden à € 2,93 per lid 

 

Doelreservering 

Zie punt 14 toelichting exploitatie overzicht 

 

Bankkosten 

Kosten zakelijk internetbankieren RABO-bank 

 

Doelreservering 

1870 leden à € 0,25 

 

Contributie koren 

1870 koorleden  à € 4,92 per jaar 

 

 

Rente 

 

 

Subsidie SAKO 

Bijdrage SAKO aan het zangersconcours 

 

Contributie L.O.P.R.Z. 

1870 leden à € 1,25 per lid per jaar 

 

BUMA kosten 

1870 leden à € 2,93 per lid per jaar 

 

Verkochte Muziekwijzers 
 
Aldtsjerk, 19 januari 2012   

 

Sjerp Tolsma 

Penningmeester ad Interim 

 

 

24

 

€ 5479,10  

 

 

€ 467,50  

 

 

 € 35,00  

 

 

 

€ 467,50  

 

 

€ 9200,40  

 

 

 

€ 150,00  

 

 

€ 500,00  

 

 

€ 2337,50  

 

 

€ 5479,10  

 

€ 0,00 

 

 

 



 

 

 

     

BIJLAGEN. 

 

 

 

Notulen van de Jaarvergadering op zaterdagmiddag 

 

Aanwezig: Voltallig bestuur van de Bond van Zangkoren.

       Vertegenwoordiging LOPRZ.

       58 vertegenwoordigers van

 

Afwezig met kennisgeving: 23 koren

Afwezig zonder kennisgeving: 17 koren

 

 

 

1. Opening door de voorzitter, Jan Eize Hofstee.

De voorzitter opent de vergadering en heet een i

vertegenwoordigers van Evergreens

geheten de secretaris van de LOPRZ

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van

De voorzitter spreekt de hoop en verwachting uit dat het een vruchtbare

 

2. Ingekomen stukken/mededelingen.

De Drentse Bond houdt haar

ingekomen stukken worden bij agendapunt 14 behandeld.

 

3. Notulen jaarvergadering 2009 gehouden op 13 maart 2

Worden zonder op-en/of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

4. Jaarverslag 2010. 

Er wordt uitleg gegeven over een kandidaat bestuurslid, de samenwerking was niet als zodanig dat dit 

een bestuurslid zou kunnen worden. Verder is, mede door

het niet gelukt om op alle uitnodigingen in te gaan. De 

voor het jaarverslag. Dit wordt dan ook zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

5. Financieel jaarverslag.  

Berry Weber vraagt of er op

zijn 2010. Verder zijn er geen opmerkingen.

 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

Op 28 februari 2011 is de boekhouding doorgenomen door 

Grietje Kuipers zegt dat alles in orde is bevonden en da

verlenen voor het gevoerde fina

De nieuwe kascommissie wo

Allegressé. Nea Tocht Haskerhorne is reserve kascommissie.

 

 

 

 

        

op zaterdagmiddag 12 maart 2011 uur in ’t Wittehuis te Donkerbroek

Voltallig bestuur van de Bond van Zangkoren. 

genwoordiging LOPRZ. 

58 vertegenwoordigers van 24 lid-koren. 

koren 

koren 

Opening door de voorzitter, Jan Eize Hofstee. 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. In het bijzonder 

vertegenwoordigers van Evergreens, het nieuwe lid uit Sneek. Verder wordt

geheten de secretaris van de LOPRZ, de heer Groot. 

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van de zusterorganisaties en van 23 koren.

De voorzitter spreekt de hoop en verwachting uit dat het een vruchtbare vergadering zal zijn.

Ingekomen stukken/mededelingen. 

haar jaarvergadering deze dag evenals  de Noord Hollandse Bond

ingekomen stukken worden bij agendapunt 14 behandeld. 

Notulen jaarvergadering 2009 gehouden op 13 maart 2010. 

en/of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris.

Er wordt uitleg gegeven over een kandidaat bestuurslid, de samenwerking was niet als zodanig dat dit 

een bestuurslid zou kunnen worden. Verder is, mede door de kleine samenstelling van het bestuur, 

het niet gelukt om op alle uitnodigingen in te gaan. De vergadering geeft een pluim aan het bestuur en 

voor het jaarverslag. Dit wordt dan ook zonder opmerkingen goedgekeurd.

raagt of er op- en/of aanmerkingen zijn op het verslag. Op bladzijde 15 staat 

Verder zijn er geen opmerkingen. 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 

Op 28 februari 2011 is de boekhouding doorgenomen door vertegenwoordigers van Sjongnocht. 

Grietje Kuipers zegt dat alles in orde is bevonden en dat zij voorstelt om het bestuur d

verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Door applaus vanuit de zaal wordt dit gehonoreerd.

De nieuwe kascommissie wordt (min of meer) vrijwillig gevormd door vertegenwoordigers van 

Allegressé. Nea Tocht Haskerhorne is reserve kascommissie. 
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uur in ’t Wittehuis te Donkerbroek 

der van harte welkom. In het bijzonder 

uwe lid uit Sneek. Verder wordt in het bijzonder welkom 

koren. 

vergadering zal zijn. 

de Noord Hollandse Bond. Overige 

en/of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

Er wordt uitleg gegeven over een kandidaat bestuurslid, de samenwerking was niet als zodanig dat dit 

de kleine samenstelling van het bestuur, 

geeft een pluim aan het bestuur en 

voor het jaarverslag. Dit wordt dan ook zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Op bladzijde 15 staat 2011, moet 

vertegenwoordigers van Sjongnocht. 

t zij voorstelt om het bestuur decharge te 

Door applaus vanuit de zaal wordt dit gehonoreerd. 

rdt (min of meer) vrijwillig gevormd door vertegenwoordigers van 
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7. Contributie 2011. 

Er wordt overeenkomstig het voorstel, wat in 2010 al aan de leden is voorgelegd, besloten om vanaf 

2012 twee tarieven te gaan gebruiken. We stappen dan af van een tarief voor ouderenkoren en voor 

leden van 65 jaar en ouder. Dit leidt tot de volgende tarieven per 1 januari 2012. 

 

 

8. Begroting 2011. 

Jan Ruiter van het koor Prins Hendrik vraagt wat de term Buma bijdrage voorstelt. De heer Weber legt 

uit dat dit de afdracht is van de Buma premie zoals die landelijk collectief met de VNK is afgesproken. 

De term doelreservering roept ook vaker vragen op. Dit is bedoeld om geld achteruit te leggen voor 

bepaalde doelen, zoals voor dit jaar het jubileumfeest. Aan het eind van 2011 zal deze pot leeg zijn in 

verband met  dit jubileumfeest. 

De begroting voor het jubileumfeest is zeer globaal, want zowel aan de uitgaven zijde als aan de 

inkomende zijde is dit zeer vaag. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

9. Bestuursverkiezing/ Bestuursituatie. 

 

Sjerp Tolsma aftredend dit jaar.( Herkiesbaar voor 1 jaar) 

Albertje van Wattum 2012 

Sjoerd Haantjes 2013 ( Niet herkiesbaar) 

Jan Eize Hofstee 2014 (Niet herkiesbaar) 

Berry Weber 2014 

 

Er is de afgelopen jaren constant een beroep gedaan om met nieuwe kandidaatsbestuursleden te 

komen. Dit heeft geleid tot twee gesprekken, met de heer Bokko Span en Gauke Dijkstra. Er is 

afgesproken met  beide kandidaten om mee te draaien in het bestuur tot de eerst volgende 

jaarvergadering, vandaag dus. Bokko Span heeft 2 vergaderingen mee gelopen. In goed overleg is 

besloten dat hij zich niet kandidaat gaat stellen. Wel is Gauke Dijkstra bereid gevonden om zich als 

kandidaat voor het bestuur aan te melden en wel als secretaris. Sjerp Tolsma stelt zich voor 1 jaar 

herkiesbaar. Beide heren worden bij acclamatie benoemd. De voorzitter geeft wel echter te kennen 

dat het voortbestaan van de Bond hiermee niet gewaarborgd is.  

(Zie ook nieuwsbrief oktober 2011 en verslag extra ledenvergadering van 10 december 2011) 

 

10. Jaarvergadering 2012 en concours 2012. 

Er wordt akkoord gegaan met de volgende twee data: 

Jaarvergadering 2011 op zaterdag 10 maart 2012 in ’t Witte huis te Donkerbroek 

Concours, in verband met Pasen, zaterdag 14 april 2012 in de Oerdracht in Joure. 

 

11. 100-jarig jubileum. 

Er is een jubileumcommissie gevormd die inmiddels een aantal vergaderingen heeft gehouden. Er is 

nog geen overeenstemming op hoofdlijnen over het programma, wel is de datum duidelijk: zaterdag  5 

november a.s. in het Fries Congres Centrum in Drachten. Zodra er meer bekend is zal dit doorgegeven 

worden, maar het verzoek aan de leden is om alvast zaterdag 5 november door te geven aan hun 

leden. 
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12. Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden(LOPRZ) 

De voorzitter van de Bond in Friesland zit als algemeen bestuurslid in de LOPRZ. Jack Groot, secretaris 

van de LOPRZ, is hier vandaag aanwezig.  De LOPRZ wordt momenteel gevormd door de Bond van 

Zangkoren in Noord-Holland (de Amsterdamse Bond is gefuseerd met deze bond), de Bond van Koren 

in Drenthe, de Regionale Zangersbond Zuid-West Nederland en de Bond van Zangkoren in Friesland. 

De LOPRZ gaat haar contributie niet verhogen. 

 

13. “Sjoch, wy sjonge”. 

Dit agendapunt zou ingeleid worden door Lummie Fokkema, vanuit het project SAKO Keunstwurk. 

Helaas heeft zij via mail laten weten dat dit nu nog te vroeg is. 

 

14. Ingebrachte agendapunten en rondvraag 

SAKO: 14 mei wordt er de jaarlijkse Stipelrunte georganiseerd, dit keer in de Trynwâlden, er is heel 

veel belangstelling. Er kunnen zich geen koren meer opgeven. Mingd Koar Aldtsjerk organiseert het dit 

keer samen met SAKO/Keunstwurk. 

André Flisijn vraagt hoe het staat met de muziekbibliotheek. Deze is per 1 augustus 2010 beëindigd bij 

de LOPRZ, er werd te weinig gebruik van gemaakt. Er is nog muziek te koop, dit kan via de website nog 

aangevraagd worden.  www.loprz.nl  

Nocht en Wille vraagt hoe het staat met de Bond van zangkoren of die alleen voor Friesland actief is. 

In de statuten staat daar op zich niets over. Hij is wel als zodanig opgericht om de koorwereld in 

Friesland te stimuleren. 

Mevrouw Rosies van het Plattelandsvrouwenkoor vraagt naar de status van Musicopy. Dit is gelukkig 

verleden tijd, echter de BUMA heeft wel een deel van de doelstelling van Musicopy overgenomen, 

maar daar wordt niets van waargenomen in de dagelijkse praktijk. 

 Met elkaar wordt de wens uitgesproken dat de Bond blijft voortbestaan. 

 

15. Pauze 

 

16. Optreden Sjongers Oktet uit Balk. 

De Bond wil ieder jaar na de zakelijke vergadering iets muzikaals op de agendaplaatsen.  

Dit jaar is er een aanmelding gekomen voor een optreden van dit oktet. Het bestuur wil graag weten 

of dit überhaupt wel op prijs gesteld wordt want er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. 

 

17. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om ca 16.05 uur en bedankt een ieder voor zijn, haar inbreng. Hij 

hoopt een ieder terug te zien op het concours op 2 april a.s. of op het jubileumfeest op 5 november 

2011. Hij wenst een ieder wel thuis. 

 

 

Sjerp Tolsma, Aldtsjerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Notulen van de extra ledenvergadering op zaterdag 10 

 

 

Aanwezig: Voltallige bestuur Bond van Zangkoren

                     18 koren is door afgevaardigden vertegenwoordigd

 

Afwezig m.k.g.:  25 koren 

 

Afwezig z.k.g.: 25 koren 

 

 

 

1. Opening: stipt op tijd opent voorzitter Hofstee deze extra (bijzondere) vergadering. Hij wenst een 

ieder een goede vergadering toe.

 

2. Ingekomen stukken: er hebben zich 25 koren afgemeld. Een aantal koren geeft aan dat de BUMA voor 

hen de enige reden is om lid te zijn van de BvZ. Frl.  Anderen geven aan dat ze zelf geen bestuursleden 

kunnen vinden, laat staan voor 

stellen: elk koor heeft dan de verplichting om een bestuurslid te leveren. Ook is er een zeer positieve 

brief binnen gekomen van een lid van het Skarsterkoar te Joure (mevr. Petter) De secret

brief in zijn totaliteit voor. Korte samenvatting: het mag toch niet zo zijn dat na zo’n prachtig feest ter 

gelegenheid van het 100 jarig bestaan, de bond nu niet verder kan omdat er geen bestuursleden te 

vinden zijn. De brief wordt onder app

een hart onder de riem. 

 

3. Situatie nu: 2012: dhr. Tolsma treedt af als secretaris en penningmeester. 

dhr. Dijkstra gaan vervullen. Dus per direct: functie penningmeest

jaarvergadering benoemde penningmeester is zonder opgaaf van redenen afgetreden in de loop van 

dit jaar. In 2012 is mevr. Van Wattum aftredend, maar zij geeft aan herkiesbaar te willen zijn. In

is dhr. Haantjes ( vicevoorzit

aftredend en hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zullen zijn. Het is voor de bond onontbeerlijk 

dat er voor de vacatures m.i.v. direct nieuwe mensen worden benoemd, omdat ze dan

mee kunnen draaien om ervaring op te doen en t.z.t. eventuele vacante posten in gaan vullen.

 

4. Puntsgewijze opsomming van wat aan de orde is geweest:

4.1. vanuit de zaal wordt gevraagd of een fusie met de korenbond van Drenthe een optie is. De 

voorzitter antwoordt dat dit op dit moment nog niet aan de orde is geweest en ook geen oplossing 

is van de problemen op korte termijn.

4.2. Binnen de Sako is het personeel bang dat ze hun werk voor de koren binnenkort niet meer kunnen 

doen, omdat Keunstwurk and

het Sako personeel dan 

Ook hierover is nog volstrekt geen duidelijkheid, moet nog veel meer over worden 

Belangrijk in deze zaak is wel dat de BvZ. Frl. een sterke onderhandelingspartner moet zijn. 

Momenteel geen oplossing. Op termijn: nog erg onzeker!!

 

 

 

 

Notulen van de extra ledenvergadering op zaterdag 10 december 2011 in ’t Wittehuis te Donkerbroek

Bond van Zangkoren 

door afgevaardigden vertegenwoordigd 

Opening: stipt op tijd opent voorzitter Hofstee deze extra (bijzondere) vergadering. Hij wenst een 

goede vergadering toe. 

Ingekomen stukken: er hebben zich 25 koren afgemeld. Een aantal koren geeft aan dat de BUMA voor 

hen de enige reden is om lid te zijn van de BvZ. Frl.  Anderen geven aan dat ze zelf geen bestuursleden 

kunnen vinden, laat staan voor de bond. Er zijn ook koren die opperen een roulatiesysteem in te 

stellen: elk koor heeft dan de verplichting om een bestuurslid te leveren. Ook is er een zeer positieve 

brief binnen gekomen van een lid van het Skarsterkoar te Joure (mevr. Petter) De secret

brief in zijn totaliteit voor. Korte samenvatting: het mag toch niet zo zijn dat na zo’n prachtig feest ter 

gelegenheid van het 100 jarig bestaan, de bond nu niet verder kan omdat er geen bestuursleden te 

vinden zijn. De brief wordt onder applaus ter kennisgeving aangenomen, maar steekt een ieder wel 

Situatie nu: 2012: dhr. Tolsma treedt af als secretaris en penningmeester. De functie van secretaris zal 

Dijkstra gaan vervullen. Dus per direct: functie penningmeester vacant. De in de vorige 

jaarvergadering benoemde penningmeester is zonder opgaaf van redenen afgetreden in de loop van 

dit jaar. In 2012 is mevr. Van Wattum aftredend, maar zij geeft aan herkiesbaar te willen zijn. In

voorzitter ) aftredend en niet herkiesbaar. In 2014 is dhr. Hofstee (voorzitter) 

aftredend en hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zullen zijn. Het is voor de bond onontbeerlijk 

dat er voor de vacatures m.i.v. direct nieuwe mensen worden benoemd, omdat ze dan

mee kunnen draaien om ervaring op te doen en t.z.t. eventuele vacante posten in gaan vullen.

Puntsgewijze opsomming van wat aan de orde is geweest: 

vanuit de zaal wordt gevraagd of een fusie met de korenbond van Drenthe een optie is. De 

voorzitter antwoordt dat dit op dit moment nog niet aan de orde is geweest en ook geen oplossing 

is van de problemen op korte termijn. 

Binnen de Sako is het personeel bang dat ze hun werk voor de koren binnenkort niet meer kunnen 

doen, omdat Keunstwurk andere prioriteiten zou willen gaan stellen. Een optie zou kunnen zijn om 

het Sako personeel dan uit de provinciale subsidie alle werk van de amateurkunst te laten doen. 

Ook hierover is nog volstrekt geen duidelijkheid, moet nog veel meer over worden 

Belangrijk in deze zaak is wel dat de BvZ. Frl. een sterke onderhandelingspartner moet zijn. 

Momenteel geen oplossing. Op termijn: nog erg onzeker!! 

28

2011 in ’t Wittehuis te Donkerbroek 

Opening: stipt op tijd opent voorzitter Hofstee deze extra (bijzondere) vergadering. Hij wenst een 

Ingekomen stukken: er hebben zich 25 koren afgemeld. Een aantal koren geeft aan dat de BUMA voor 

hen de enige reden is om lid te zijn van de BvZ. Frl.  Anderen geven aan dat ze zelf geen bestuursleden 

de bond. Er zijn ook koren die opperen een roulatiesysteem in te 

stellen: elk koor heeft dan de verplichting om een bestuurslid te leveren. Ook is er een zeer positieve 

brief binnen gekomen van een lid van het Skarsterkoar te Joure (mevr. Petter) De secretaris leest de 

brief in zijn totaliteit voor. Korte samenvatting: het mag toch niet zo zijn dat na zo’n prachtig feest ter 

gelegenheid van het 100 jarig bestaan, de bond nu niet verder kan omdat er geen bestuursleden te 

laus ter kennisgeving aangenomen, maar steekt een ieder wel 

De functie van secretaris zal 

er vacant. De in de vorige 

jaarvergadering benoemde penningmeester is zonder opgaaf van redenen afgetreden in de loop van 

dit jaar. In 2012 is mevr. Van Wattum aftredend, maar zij geeft aan herkiesbaar te willen zijn. In 2013 

ter ) aftredend en niet herkiesbaar. In 2014 is dhr. Hofstee (voorzitter) 

aftredend en hij heeft aangegeven niet herkiesbaar te zullen zijn. Het is voor de bond onontbeerlijk 

dat er voor de vacatures m.i.v. direct nieuwe mensen worden benoemd, omdat ze dan eerst enige tijd 

mee kunnen draaien om ervaring op te doen en t.z.t. eventuele vacante posten in gaan vullen. 

vanuit de zaal wordt gevraagd of een fusie met de korenbond van Drenthe een optie is. De 

voorzitter antwoordt dat dit op dit moment nog niet aan de orde is geweest en ook geen oplossing 

Binnen de Sako is het personeel bang dat ze hun werk voor de koren binnenkort niet meer kunnen 

ere prioriteiten zou willen gaan stellen. Een optie zou kunnen zijn om 

amateurkunst te laten doen. 

Ook hierover is nog volstrekt geen duidelijkheid, moet nog veel meer over worden gesproken. 

Belangrijk in deze zaak is wel dat de BvZ. Frl. een sterke onderhandelingspartner moet zijn. 
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4.3. Vanuit de zaal wordt het bestuur gevraagd om een duidelijker beeld te schetsen wat een 

bestuursfunctie inhoudt. Beschrijf een helder perspectief. Vooral wat betreft tijdsinvestering, maar 

ook wat betreft de inhoud. De heer Tolsma geeft aan dat de secretaris de spil is in het geheel; hij is 

vrijwel dagelijks met het bondswerk bezig met grote pieken rond het zangersfeest en het 

verzamelen van de jaargegevens; de penningmeester heeft het druk rond het innen van de 

contributie; de (vice) voorzitter moet de vergaderingen voorbereiden en steekt veel tijd in het  

bezoeken van de koren (concerten, jubilea ed.) ook de andere bondsbestuurders doen dit, maar 

momenteel in mindere mate. Dit punt loopt als een rode draad door de vergadering.  

Voor een bondsbestuurder is enige kennis van de computer belangrijk al verschilt dat sterk per 

functie. 

4.4. Uit de zaal: maak gebruik van de vrijwilligers vacature bank. Hier zijn mensen die niet in een bestuur 

willen, maar wel zo nu en dan het bestuur kunnen ondersteunen (bv bij de organisatie van het 

zangersfeest, de ledenadministratie, versturen van post (oa. rekeningen naar koren) Zij moeten wel 

opereren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Ook wordt een felicitatiecommissie als een 

mogelijkheid genoemd: een vast ploegje, dat de contacten met de koren onderhoudt en aanwezig is 

bij jubilea. Anderen vinden echter dat direct contact bestuur/koren erg belangrijk is. 

4.5. Een aantal aanwezigen geeft duidelijk aan dat de financiële consequenties voor de koren zo groot 

zijn, dat voor hen het punt betaalde krachten onbespreekbaar is, maar voor hen is ook duidelijk dat 

er wel wat moet gebeuren wil de bond aan zijn volgende 100 jaar kunnen beginnen. 

4.6. Een bestuurslid wordt voor 3 jaren benoemd in het bondsbestuur en is daarna steeds herkiesbaar. 

(In de statuten wordt niet over termijnen gesproken) 

4.7. De koren een verplicht bestuurslid laten leveren, ligt erg gevoelig bij de meeste aanwezigen. 

 

5. Afspraak: het bondsbestuur omschrijft kerntaken voor bestuurders en bijtaken die eventueel door 

anderen kunnen worden gedaan. Het bestuur omschrijft: wie doet wat wanneer!! Het bestuur streeft 

na dit tegelijk te versturen met de stukken voor de jaaropgaaf. Koren bespreken dit in hun kring en 

komen voor 1 februari 2012 met een reactie en nieuwe kandidaat bestuursleden. In jaarvergadering 

van 2012: spijkers met koppen slaan!  

 

6. Op een vraag uit de zaal: wat gebeurt er als we van een zwart scenario uitgaan en er geen nieuwe 

bestuursleden komen? De voorzitter geeft aan dat het huidige bestuur dan aan zal geven dat we 

“slapend“ worden. Duidelijk aangegeven zal worden: wat doen we wel en wat doen we niet meer. 

 

7. Maar het allermooiste uit deze (zinvolle, goede) vergadering komt aan het eind: 2 mensen bieden 

spontaan aan mee te willen lopen tot de jaarvergadering om dan te kunnen worden benoemd. Te 

weten Marije Geven en Arjan Peters, beiden van het Gemengd koor Ons Genoegen uit Oldeholtpade. 

Dit is geweldig en geeft de bond op korte termijn enige lucht. Maar laat het nu niet zo zijn dat we 

denken dat we nu wel weer klaar zijn. Een ieder zal zich moeten houden aan de gemaakte afspraken. 

Ze geven beiden aan dat deze vergadering de doorslag heeft gegeven, wat des te meer onderschrijft 

dat het beschrijven van de kerntaken/bijtaken erg belangrijk is: je moet enigszins weten wat je te 

wachten staat als je er aan begint. 

 

8. Sluiting: de voorzitter zegt dat hij een goed gevoel aan deze vergadering heeft overgehouden, dank 

voor een ieders komst en wel thuis. 

 

 

 

Gauke Dijkstra, Sint-Annaparochie, 10 december 2011 

 


