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Voorwoord 

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van 2017 en leggen daarmee verantwoording af over wat 
ons dit jaar in de Bond van Zangkoren in Friesland heeft beziggehouden en hoe het bestuur de 
financiën heeft beheerd. 

Vorig jaar hebben wij tijdens de jaarvergadering een oproep gedaan om in de in 2016 ontstane 
vacature te voorzien en daar is tot onze opluchting eindelijk respons op gekomen. In de loop van 
2017 hebben twee mensen zich als kandidaat-bestuurslid aangemeld, de heren Tjeerd Velstra uit Nes 
(bij Akkrum) en Berry Weber uit Joure. Zij draaien al een poos mee bij de bestuursvergaderingen en 
stellen zich op de jaarvergadering als bestuurslid verkiesbaar. 
Door ziekte (heftig, maar gelukkig met goede afloop) en de nasleep ervan, heb ik besloten om op 
deze jaarvergadering als voorzitter en bestuurslid af te treden. Ik heb gedurende zes jaar met veel 
plezier en in een goede samenwerking met de andere bestuursleden maar ook met de koren, 
geprobeerd de Bondstaken naar beste vermogen uit te voeren en kijk met een tevreden gevoel terug 
op deze periode. Maar mijn gezondheid geeft aan dat ik een stap terug moet doen. Het is niet 
anders. 
In de eerstvolgende bestuursvergadering zal de taakverdeling binnen het bestuur opnieuw worden 
besproken en ingedeeld en zult u van de uitslag hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 
gesteld.  

In 2017 is de overkoepelende bond VNK overgegaan in een nieuwe: “Koornetwerk Nederland”. Vanaf 
nu kan iedere zangersbond in Nederland zich hierbij afzonderlijk aansluiten. Daarmee vervalt de 
verplichting om het tussenstation LOPRZ (Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale 
Zangersbonden) nog langer in stand te houden. Op de in november gehouden algemene 
ledenvergadering is daarom besloten de LOPRZ met ingang van 1 januari 2019 op te heffen. Zo 
kunnen we in de loop van 2018 de lopende zaken afhandelen en ons aanmelden bij Koornetwerk 
Nederland met ingang van diezelfde datum. 

Het is jammer dat dit jaar een aantal koren onze bond heeft verlaten, o.a. door opheffing vanwege 
de terugloop van het aantal koorleden. Daartegenover staat dat zich ook nieuwe koren bij onze Bond 
hebben aangesloten. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich bij onze Bond thuis zullen 
voelen.  

Ik hoop, dat wij met zijn allen een voorspoedig en bovenal muzikaal jaar tegemoet mogen zien en dat 
een ieder veel plezier mag beleven aan het beoefenen van onze koorzang. 

Deinum, maart 2018 Rinze Visser 
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Bestuurssamenstelling 

In het jaar 2017 werd het bestuur gevormd door: 

Voorzitter:  Rinze Visser, Deinum 
Secretaris:  Gauke Dijkstra, Sint Annaparochie 
Penningmeester:  Marije Peters-Geven, Wolvega 
2e voorzitter:  Albertje van Wattum, Drachten 
Algemeen bestuurslid: Piety Hooghiemstra-Paulusma, Joure 

Wilbert Wisman, Heerenveen 

Verder hebben gedurende (een deel van) het afgelopen jaar meegedraaid in het bestuur: 
Tjeerd Velstra 
Berry Weber 

Zij zullen op de jaarvergadering verkiesbaar worden gesteld. 

In de komende jaren zullen zij aftreden of herkiesbaar worden gesteld: 
2018:  Marije Peters-Geven, Albertje van Wattum (herkiesbaar)

Rinze Visser (aftredend, niet herkiesbaar)
2019:  Gauke Dijkstra, Piety Hooghiemstra-Paulusma, Wilbert Wisman 

In 2017 kwam het bestuur vijf keer bijeen voor een vergadering. 

Overige taken 
De Bond van Zangkoren in Friesland maakt deel uit van de LOPRZ (Landelijke Organisatie van 
Regionale en Provinciale Zangersbonden). Rinze Visser heeft momenteel namens Friesland zitting in 
het Algemeen Bestuur van de LOPRZ. Gauke Dijkstra is vaste notulist van de LOPRZ.  

Op zaterdag 4 maart 2017 heeft de jaarvergadering van de LOPRZ plaatsgevonden. Namens de bond 
waren hier Rinze Visser, Albertje van Wattum en Wilbert Wisman aanwezig.  
Op zaterdag 11 november 2017 heeft de algemene vergadering van de LOPRZ plaatsgevonden. 
Namens de bond waren Rinze Visser, Gauke Dijkstra en Marije Peters-Geven aanwezig. Op deze 
vergadering is besloten tot opheffing van de LOPRZ.  

Tenslotte is Gauke Dijkstra als vertegenwoordiger van de Bond van Zangkoren in Friesland voorzitter 
van de SAKO, Stichting Samenwerkingsverband Korenorganisaties Friesland. 
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Verslag Concours op 8 april 2017 

8 april 2017: al een jaar lang stond deze datum in de agenda voor de leden van meerdere koren: 
concours bij BvZiF: datum vrijhouden en oefenen voor de punten. Voor 22 koren was dit van 
toepassing. Ze zongen in drie categorieën: A (de moeilijkste muziek), B en C. De muziek werd door 
een vakkundige vakjury beoordeeld, de heren Ulbe Tjallingii (Deinum) en Jan Stulp (Leeuwarden).  
Er hadden zich in eerste instantie 24 koren aangemeld, maar door omstandigheden moesten twee 
koren afhaken (Sjongerij De Sweach en kerkkoor Te Wûnderlik), maar gelukkig was ons pas lid 
geworden popkoor Akkrum olv. Lars Mulder half maart nog bereid om een vrijgekomen plaats in te 
nemen. En hoe! Respect voor de wijze waarop dit koor in zo’n korte tijd deze “show” voor het 
voetlicht kon brengen. En zowel de vak- als de publieksjury wisten dit te waarderen (vakjury: 231,5 
punten – 1e prijs en de op één na hoogste waardering van de publieksjury met een dikke 8,5. 

Toen om 12.35 onze voorzitter het concours kon openen, was de zaal zelfs al redelijk gevuld voor dit 
tijdstip. Hij begroette onze zangersvrienden van de Bond van Koren in Drenthe ( dhr. en mevr. De 
Jong) en onze ereleden Hofstee en Haantjes met hun echtgenotes, alsmede de al genoemde 
juryleden en dan startten: er stond een lange dag voor de boeg. Het Mingd Koar Aldtsjerk olv. Renate 
Duif moest het spits afbijten. Waarom dit koor in categorie A thuis hoorde, was duidelijk te horen. 
Prachtige zang, waardoor een ieder meteen wist waarom we hier vandaag bijeen kwamen. 
Presentatrice Piety Hooghiemstra wist de dag op prima wijze als speaking lady aan elkaar te praten. 
Graag wil ik de leden van de publieksjury nog even noemen: sommigen zaten de hele dag te jureren, 
anderen hadden gekozen voor één of twee blokken. In elk blok beoordeelden steeds ongeveer 20 
mensen de verrichtingen van de koren. Een woord van dank voor hen is meer dan op zijn plaats. 

En naarmate de dag vorderde merkte een ieder dat er dit jaar kwaliteit in huis was, maar liefst acht 
eerste prijzen kon de jury weggeven en alle andere koren behaalden een 2e prijs. Dus geen derde 
prijzen dit jaar: een bewijs dat de kwaliteit hoog lag. Prachtig. Uiteindelijk kwam er één koor uit de 
bus met zowel bij de vakjury als de publieksjury de hoogste dagscore: Solid uit Harlingen olv. Gert-Jan 
Hoekstra. 242,50 punten van de vakjury en een 8,9 van de publieksjury. Solid: gefeliciteerd door al 
jullie vrienden in de Friese Bond. De wisselbeker, destijds aangeboden door onze erevoorzitter Jan 
Hofstee, kwam dus in Harlingen terecht bij Solid. 

Al met al liep het al tegen negenen dat de laatste klanken van Bitchbeat uit Bitgummole de 
optredens van de koren beëindigden. Tijd voor de rekenaars om de prijzen te bepalen. Het duo IKEA ( 
Anton Huizenga en Koen Denekamp) traden in deze rekenpauze voor alle aanwezigen op en maakten 
er nog een waar feest van, voor 
zover het dat al niet was. 

De Friese Bond kan op een zeer 
geslaagde dag terugzien. 
Hartelijk dank aan een ieder die 
deze dag heeft doen slagen. Op 
de foto ziet u het winnende koor 
Solid uit Harlingen. 

De volledige uitslag is te vinden 
op de volgende pagina. 
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Uitslag Concours 2017 – Bond van Zangkoren in Friesland 

Naam  Plaats 
Categorie-

indeling 
Puntentotaal Prijs 

Mingd Koar Aldtsjerk Aldtsjerk A 198,50 2 

Nim 't sa't is Jonkerslân Jonkerslân B 191,00 2 

Damesakkoord Grou B 221,50 1 

Frysk Sjongkoar Gorredijk C 193,50 2 

Lilly Leaves Leeuwarden B 231,00 1 

Gemengd koor Boyl Boyl B 210,00 2 

Het Holdertkoor Drachten C 208,00 2 

Zang en Vriendschap Jubbega C 218,00 1 

Bruzenije Joure C 214,50 2 

VocaLinde Oldeholtpade B 197,50 2 

Mingd Koar Jubilate/Frisia Cantat Ingelum/Stiens C 219,50 1 

Dameskoor 'De Vriendschap' Makkinga C 192,50 2 

Sjonggroep Waadwyn Wijnaldum B 240,50 1 

Popkoor Akkrum Akkrum B 231,50 1 

Vocal Chain Franeker A 220,50 1 

Allégresse Drachten C 194,50 2 

Solid Harlingen A 242,50 1 

Krite Koar  Balk A 188,00 2 

Sjongersnocht Bantega B 190,00 2 

Popkoor Tiramisu Heerenveen A 198,50 2 

Excelsior Lemmer A 211,00 2 

Popkoor Bitchbeat Bitgummole A 214,00 2 

 

Dagprijs vakjury: Solid uit Harlingen met 242,50 punten 

Winnaars publiekjury: 

1e prijs:  Solid met een 8,9 

2e prijs:  Popkoor Akkrum met een 8,6 

3e prijs:  Sjonggroep Waadwyn met een 8,5 
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Lidkoren 
Dit jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van 5 koren.  
 
Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe koren mogen verwelkomen, deze zullen zich hier kort 
voorstellen. 
 
Popkoor Akkrum, Akkrum 
Zingen en muziek maken met elkaar, biedt veel vreugde en ontspanning en geeft een 
saamhorigheidsgevoel. Dit was het idee achter het ontstaan van popkoor Akkrum. Rosa van Tricht 
liep al jaren met de gedachte rond een popkoor op te richten in Akkrum, met vrienden en bekenden. 
Zij deelde haar ideeën met vriendinnen en die reageerden heel enthousiast. Zij benaderden nog 
meer mensen, die ook graag in een koor wilden zingen. Er werd een sfeervolle locatie gevonden, 
voor de repetitieavonden. 
Om te kunnen starten was ook nog een goede dirigent nodig. Deze werd gevonden in de persoon van 
Lars Mulder. Lars is een zeer muzikale en spontane man met een conservatoriumopleiding. 
Daarnaast heeft hij de nodige ervaring in het begeleiden van koren. Lars voelde er wel voor om een 
enthousiast beginnend koor te kunnen vormen en leiden. 
Alle ingrediënten waren voorhanden en op 3 november 2004 was popkoor Akkrum een feit. Het 
repertoire omvat hits uit de jaren zestig tot heden en is voor een groot deel twee-, drie- en 
vierstemmig. 
Sinds 13 december 2016 is ons popkoor een officiële vereniging geworden. Het koor is enorm 
gegroeid en telt tot op heden 50 zingende leden. 
 
Popkoor Samar, Broeksterwâld/De Falom 
Popkoor Samar is een swingend eigentijds koor uit Broeksterwâld en De Falom. Ons repertoire 
bestaat uit een mix van gouwe ouwe en recente hits, waarbij de recente hits toch de boventoon 
voeren. We zijn vooruitstrevend maar ook het gezellig samen zingen wordt niet uit het oog verloren. 
 
 
“Gewoan Oars”, Wierum 
Hallo, wij zijn popkoor ‘Gewoan Oars’ uit Wierum. 
Wij bestaan nog niet zolang, vanaf augustus 2015. We zitten inmiddels al op 27 leden. 
We zijn nog druk bezig om ons reportoir op te bouwen, we zingen liedjes van U2, Queen, Blof, Amy 
macdonald, Abba, Maywood enz.. Zo nu en dan hebben we ook al een klein optreden, erg leuk om te 
doen. Met elkaar zingen is het leukste wat er is! 
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Website Bond van Zangkoren in Friesland en Facebook 
Ook in 2017 werd weer veel gebruik gemaakt van zowel de website als onze Facebookpagina. Velen 
vonden de weg naar onze site www.bond-van-zangkoren-friesland.nl of naar onze pagina op 
Facebook (www.facebook.com/bondvanzangkorenfriesland). Hier werd leuk gereageerd op de 
berichten en regelmatig gedeeld waardoor we het afgelopen jaar een groot publiek hebben bereikt! 
Heeft u ons nog niet gevonden? Zoek ons op en like ons om te volgen! 

Op deze pagina’s zullen we informatie, wetenswaardigheden en activiteiten plaatsen. Wij doen ons 
uiterste best om deze informatie regelmatig te updaten. Ook alle verslagen van de bezoekjes die de 
bestuursleden afleggen bij de koren worden hier geplaatst.  

We nodigen de koren uit om in 2018 net zoveel kopij op te sturen van zaken die ons allemaal 
aangaan: aankondigingen van activiteiten, belangrijke concerten, zomaar eens een trouw lid in het 
zonnetje te zetten of noem maar op. Stuurt u indien mogelijk er ook een aantal foto’s bij, waaruit 
een keuze kan worden gemaakt. 

Adres bondssecretariaat: info@bond-van-zangkoren-friesland.nl  
Probeer altijd zoveel mogelijk informatie te verschaffen, denk hierbij aan flyers, uitnodigingen, 
routebeschrijvingen en dergelijke. We willen de informatie graag zo compleet en duidelijk mogelijk 
plaatsen. 
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Bijgewoonde activiteiten in 2017  
 
Huldiging Frysk Sjongkoar, Gorredijk – 31 maart 2017 (Rinze Visser) 
Het Bondsbestuur werd uitgenodigd om op vrijdag 31 maart 2017 de 
jaarlijks uitvoering van het Frysk Sjongkoar in de Skâns in Gorredijk bij 
te wonen en om vlak voor de pauze mevr. Aafje Wouda te huldigen 
vanwege haar 25-jarig lidmaatschap. Wij hebben deze uitnodiging 
graag aangenomen. 
Mevr. Aafje is sinds 1992 een trouw lid van het Frysk Sjongkoar en 
kwam binnen als zuster van de toenmalige dirigente. Kortom een 
muzikale familie. Als het nodig is zingt ze ook met een zekere 
regelmaat solopartijen. Verder is ze actief in het koor als 
muziekcommissielid. Kortom een koorlid waarop het Frysk Sjongkoar 
kan bouwen. Ze presenteert zich gemakkelijk en is gezien in het koor. 
Ze is werkzaam in de thuiszorg. Ze kreeg onze felicitaties en daarbij 
een oorkonde uitgereikt en de speld voor 25 jaar lidmaatschap 
opgestoken. 
Wij hebben genoten van de uitvoering van het Frysk Sjongkoar (in 
samenwerking met Intermezzo). 

 

70-jarig jubileum ‘Wy dogge ús bêst’ – 20 april 2017 (Gauke Dijkstra en Piety Hooghiemstra) 
Zingen houdt je jong, dat bleek 
donderdag 20 april maar weer eens 
overduidelijk toen het bondsbestuur 
gebruik maakte van de uitnodiging 
van het Seniorenkoor “Wy dogge ús 
bêst” uit Heerenveen. Het koor 
vierde het 70 jarige jubileum met 
een concert in de Doopsgezinde 
Kerk te Heerenveen. De 
bondsbestuursleden Piety 
Hooghiemstra en Gauke Dijkstra 
togen naar Heerenveen waar ze een 
prachtige middag beleefden. Onder 
de prima begeleiding van dirigent Lars Mulder zong het koor de sterren van de hemel. Wat een klank 
van dit Seniorenkoor, waar de leeftijd van de leden zit tussen de 62 en 95 jaar. Lars Mulder wist alles 
wat in het koor zit naar boven te halen, maar bovenal een stuk enthousiasme waar menig koor 
jaloers op zou zijn. En wat nog een koorklank en dynamiek. Een viertal solisten uit het koor wisten de 
aanwezigen te boeien met hun prachtige nummers. Alt mevrouw Pen bracht een mooie vertolking 
van de Duitse versie van De Linebeam (Der Lindenbaum) van Schubert, de bas Jan Hettema boeide 
een ieder met het prachtige O Isis und Osiris en de tenoren Anton Ripasse (Terang Bulan) en Harm 
Bron (Blaue Nacht am Hafen) kregen ook een verdiend applaus. Het programma van het koor was 
zeer gevarieerd en verveelde geen moment. Ook een aantal premières, waaronder het zo bekende 
Gabriella’s liet. Het koor zong een aantal nummers met begeleiding van harpiste Nienke van der 
Leyden. Dirigent en koor pasten zich prima aan of misschien andersom. Het klonk subliem, al was er 
al jaren een goede samenwerking! Nienke van der Leyden speelde ook nog een aantal instrumentele 
intermezzo’s. het prachtige geluid van dit instrument is misschien wel eens wat onder gewaardeerd, 
maar “Wy dogge ús bêst” zette de harp terecht in de schijnwerper. Ook dit was genieten. Albert van 
der Wal begeleidde het koor in een aantal liederen op de gitaar. 
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Al met al, bestuur, leden en dirigent van Seniorenkoor “Wy dogge ús bêst”, van harte gefeliciteerd 
door jullie bondsvrienden met dit 70 jarige jubileum en met dit perfect georganiseerde 
jubileumconcert. Dit smaakte naar meer. Wij hopen jullie spoedig op het bondsconcours te mogen 
begroeten. Bij deze: van harte welkom. Op naar het 80 jarig jubileum, maar met deze vitaliteit moet 
dat zeker lukken. Veel plezier daarbij. 
 

Huldiging koorlid Mingd Koar Jubilate in Ingelum – 26 april 2017 (Rinze Visser) 
Op 26 april 2017 was het Bondsbestuur uitgenodigd om tijdens de jaarvergadering in Skerne Wibe de 
huldiging van Maaike Lautenbach op zich te nemen, omdat zij 25 jaar bij het koor is aangesloten. 
De voorzitter van de Bond, Rinze Visser, heeft dat, als laatste nummer voor de pauze, met plezier 
verzorgd. 
Maaike Lautenbach is in die 25 jaar meer geweest dan alleen een trouw koorlid. Ze heeft jarenlang 
het bestuur versterkt als penningmeesteresse. Nooit heeft er ook maar een cent gemankeerd bij de 
kascontroles. Nauwkeurig en stipt was ze.  
Toen de tenoren het niet helemaal meer konden bolwerken tegenover de andere koorstemmen, 
heeft zij de hoge mannenstemmen versterkt en dat doet ze al vele jaren met verve. Kortom een 
steunpilaar in Mingd Koar Jubilate en hopelijk is dat nog tot in lengte van jaren zo. 

 

60 jaar Gemengd Koor Zang en Vriendschap in Jubbega - 21 mei 2017 – Albertje van Wattum 
Op 21 mei 2017 wordt het jubileumconcert 60 jaar Zang en Vriendschap Jubbega gevierd. In 
afwachting van wat de middag zal brengen, loopt het kerkje vol. De voorzitster mevr. Tiny Hoekstra 
opent de middag met een terugblik: het koor is opgericht op 4 februari 1957 eerst als dames koor en 
later is het een gemengd koor geworden. Het koor bestaat uit 22 leden waarvan 17 vrouwen en 5 
mannen; daar kunnen wel wat leden bij. Ze spreekt de wens uit dat het een mooie middag mag 
worden; na het concert is er voor iedereen een hapje en een drankje. De keuze van de muziek past 
helemaal bij dit koor: een gevarieerde muzieklijst; een terug komend lijflied dat steeds terug keert na 
elk blokje is zeer verrassend: hierin de wensen van het koor. Ook de solo-optredens van enkele 
koorleden valt erg in de smaak: waar een klein koor groot in kan zijn. Onder leiding van dirigente 
Marcia van Eldik heeft het koor er een gevarieerde en mooie muzikale middag van gemaakt. Na het 
concert was er gelegenheid om nog van gedachten te wisselen over de toekomst; ook dit koor heeft 
een tekort aan mannenstemmen zoals veel gemengde koren. Wij vonden het een prachtige middag, 
dank voor de uitnodiging.  
 
  

10



Huldiging van 3 koorleden van It Rypster Tsjerkekoar – 4 oktober 2017 (Rinze Visser) 
Op 4 oktober, ’s avonds in de pauze van de zangrepetitie in kosterij van de Alde Wite (de laatgotische 
St Salviuskerk van Dronryp), zijn 3 leden van It Rypster Tsjerkekoar gehuldigd. Zij zijn alle drie 25 jaar 
koorlid en dat wordt beloond met een bondsspeld met bijbehorende oorkonde. 
Mevr. Lies Elgersma – de Graaf (midden) zingt sinds 1992 bij de sopraan maar moet binnenkort het 
koor verlaten wegens een verhuizing naar elders. Ze was van 2000-2009 secretaris. Een andere 
verdienste is, dat zij iedere repetitieavond mevr. Stien Venema (rolstoelpatiënt) ophaalt en haar na 
de zangavond ook weer netjes thuis aflevert. 
Mevr. Jitske van der Meer – Boorsma (links) zingt eveneens bij de sopraan, al vanaf 1991. Zij zat van 
1994 – 2000 in het bestuur. 
Dhr. Gerrit Cupido (rechts) zingt sinds december 1991 bij de bas. Hij werd in bestuurslid in 1998 en is 
dat nu nog steeds. Van 1998-2015 was hij de man die de financiën van het koor beheerde. 
De jubilarissen werden namens het koor gefeliciteerd met een boeket bloemen.  
De huldiging vond plaats tijdens de redelijk 
opgerekte pauze en werd afgesloten met een 
kop koffie met gebak.  
Jitske van der Meer was in eerste instantie niet 
aanwezig vanwege een griepje maar kwam 
gelukkig op het laatste moment toch nog even 
en zo kon ook zij haar speldje opgeprikt krijgen. 
Aardig was dat dhr. Auke Wierda een oorkonde 
namens het koor kreeg uitgereikt wegens een 
lidmaatschap van 40 jaar. Dit omdat de BvZiF 
daar wegens de veranderde decoratieregeling 
niet meer in voorziet. 

 

Jubileumconcert 15 jaar Algemeen Gemengd Koor Allégresse Drachten – 5 november 2017 (Gauke 
Dijkstra) 
Op zondagmiddag 5 november 2017 vierde het Algemeen gemengd koor Allégresse te Drachten het 
3e lustrum (15 jarig bestaan) met een jubileumconcert in de Zuiderkerk te Drachten. Het 
bondsbestuur was hiervoor uitgenodigd en maakte graag gebruik van deze uitnodiging. De secretaris, 
de heer Dijkstra vertegenwoordigde alle zangersvrienden uit de bond vanmiddag. Onder leiding van 
dirigent Martijn Jager en pianiste Chanyang Park werd er een afwisselend programma 
gepresenteerd. Het concert werd mede opgeluisterd door het “Wereldmuziek orkest Op Streek” en 
Martijn Jager nam de presentatie van het geheel voor zijn rekening. 
Het thema deze middag was “Water en wind” en “Wereldmuziek” Aan de hand van deze thema’s 
werden de talrijke aanwezigen (de Zuiderkerk zat zo goed als vol) getrakteerd op prachtige muziek. 
Een hoogtepunt was “The lion sleeps tonight” waar oud-dirigente Janneke Slagter het dirigeerstokje 
van Martijn Jager overnam en tevens de daarin zittende solo voor haar rekening nam. 
Het koor zong herkenbare nummers zoals o.a. “Peacing like a river, I am sailing, De Zee, Fields of Gold 
en Die Forelle” en het Wereldmuziekorkest liet ons dansen op het water, nam ons mee naar Israël en 
gaf een mooie vertolking van Les pêcheurs. 
Het intermezzo op de piano van Martijn Jager stond op hoog niveau (Gnosserie 1 (Erik Satie) 
Na de pauze verraste het koor onder meer met “Don’t fence me in en Samba lelé” en het orkest 
maakte o.a. met “Esmer” veel indruk. 
De gezamenlijk afsluiting door koor en orkest maakte een einde aan deze prachtige middag. “Dona 
Dona en You ‘ll never walk alone” zorgden voor een staande ovatie. Terecht. 
Al met al Allégresse: jullie kunnen terug zien op een mooi concert en een fijne, gezellige middag. 
Namens het bondsbestuur wil ik jullie allen van harte feliciteren met dit jubileum: op naar de 20. 
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Jubilarissen 2017 
 

Koor Datum Namen Jubileum 
Kritekoar, Balk 21-01-2017 Mevr. Foke Visser-Wiersma 25 jaar 
Frysk Sjongkoar, Gorredijk 31-03-2017 Mevr. Aafje Wouda 25 jaar 
Frisia Cantat, Stiens 09-03-2017 Dhr. Joop Hoogland 

Dhr. Abe Slagman 
Dhr. Sieb Zeinstra 

25 jaar 
25 jaar 
25 jaar 

Norden Singers, Heerenveen 19-04-2017 Mevr. Gré van den Bergs 25 jaar 
Mingd Koar Jubilate, Ingelum 26-04-2017 Mevr. Maaike Lautenbach 25 jaar 
It Rypster Tsjerkekoar, Dronrijp 04-10-2017 Dhr. Gerrit Cupido 

Mevr. Lies Elgersma-de Graaf 
Mevr. Jitske van der Meer-
Boorsma 

25 jaar 
25 jaar 
25 jaar 

 

 

Afspraken decoratiesysteem 
Op de jaarvergadering van maart 2015 is ingestemd met ons nieuwe decoratievoorstel. Het 
decoratiesysteem ziet er nu als volgt uit: 

- Een speldje met inscriptie bij een jubileum van 25, 50 en 70 jaar. 
- Een zilveren lepel bij een jubileum van 60 jaar. 
- Bij het jubileum van 25 en 50 jaar een ingelijste oorkonde op luxe papier. 
- De decoratie van de jubilarissen wordt tijdig door het bestuur van het betreffende koor bij 

het Bondsbestuur aangevraagd.  
- De decoratie wordt op een passend moment verzorgd door een van de bondsbestuursleden 

(mits beschikbaar) of, als dat gewenst is, door het bestuur van het betreffende koor zelf. Een 
en ander in overleg.  

12



 

Financieel Jaarverslag 2017 
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Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

1. Kantoorbenodigdheden  €                                 600,00 142,10€                            16. Contributie koren  €                            18.916,24 19.062,79€                       

2. Porto- en Telefoonkosten  €                                 250,00 438,03€                            BZF  €                              9.875,39 € 10.016,15

3. Drukwerk  €                                 300,00 341,84€                            LOPRZ  €                              2.483,75 € 2.482,50

4. Verzekering  €                                   53,10 53,10€                              Buma  €                              6.060,35 € 6.060,35

5. Vergoeding bestuur  €                              1.450,00 1.250,00€                         Doelreservering  €                                 496,75 € 503,79

6. Declaraties  €                              1.250,00 707,16€                            17. Rente  €                                   50,00 11,46€                              

7. Ledenvergadering  €                                 550,00 524,70€                            18. Subsidies  €                                 900,00 950,00€                            

8. Educatieve kosten  €                                 100,00 155,00€                            19. Overig (inkomsten)  €                                         -   -€                                  

9. Concours/Festival  €                              3.750,00 3.124,25€                         

10. Jubilea/Representatie  €                                 350,00 22,24€                              

11. LOPRZ  €                              2.483,75 2.483,74€                         

12. Buma  €                              6.060,35 6.060,36€                         

13. Doelreservering (uitgaven)  €                                 496,75 503,79€                            

14. Bankkosten  €                                 127,80 130,55€                            

15. Overig (uitgaven)  €                                         -   61,50€                              

€ 17.821,75 € 15.998,36 € 19.866,24 € 20.024,25Subtotaal: Subtotaal:

Exploitatieoverzicht Rabobank - 2017

Bond van Zangkoren in Friesland

Uitgaven (-) Inkomsten (+)
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Toelichting op exploitatieoverzicht 2017 
Uitgaven 

1. Kantoorbenodigdheden 
Er is dit jaar aanzienlijk minder uitgegeven aan kantoorbenodigdheden dan begroot. In deze 
categorie vallen onder andere de toners voor de printer. Deze zijn in december 2016 reeds 
besteld waardoor dit jaar lager uit valt.  

2. Porto- en telefoonkosten 
Er is iets meer uitgegeven dan begroot, dit ligt onder andere in de toenemende prijs van 
postzegels. We proberen zo veel mogelijk correspondentie per mail te versturen.  

3. Drukwerk 
We hebben dit jaar een informatiefolder laten drukken waardoor wij onze bekendheid 
kunnen vergroten en nieuwe koren op een mooie manier van informatie kunnen voorzien. 

4. Verzekering 
Het betreft de W.A. verzekering via de LOPRZ.  

5. Vergoeding bestuur 
Het bestuur was dit jaar niet op volle kracht waardoor minder is uitgegeven dan begroot. 

6. Declaraties 
De declaraties bestaan uit vergader- en reiskosten van bet bestuur.  

7. Ledenvergadering 
Geen opmerkingen.  

8. Educatieve kosten 
Er is dit jaar een workshop podiumpresentatie gegeven voor de koren die hebben 
deelgenomen aan het concours. 

9. Concours/festival 
Geen opmerkingen. 

10. Jubilea/representatie 
Er is minder uitgegeven dan begroot. Het aantal jubilarissen per jaar blijft moeilijk in te 
schatten. 

11. LOPRZ 
Door de BZF afgedragen contributie LOPRZ à €1,25 per koorlid (1987 leden).  

12. BUMA 
Door de BZF afgedragen BUMA kosten à €3,05 per koorlid (1987 leden). 

13. Doelreservering 
De doelreservering à €0,25 per koorlid. Er is een aantal nieuwe koren bijgekomen gedurende 
het jaar en er zijn een aantal koren die het lidmaatschap hebben opgezegd en om restitutie 
hebben verzocht. Deze koren betalen de doelreservering naar rato.  

14. Bankkosten 
Deze kosten berekent de Rabobank voor het zakelijk internetbankieren.  

15. Overig (uitgaven) 
Dit betreft een sponsoring voor het Winterkorenfestival Lokaal Vocaal 2017 van €50,00 en 
bloemen voor het 40-jarig huwelijk van onze voorzitter. 
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Inkomsten 

16. Contributie koren 
Het aantal gefactureerde leden voor de volledige contributie was op 01-01-2017 1987. Koren 
die later in het jaar lid worden van de bond betalen geen bijdrage LOPRZ en BUMA, maar wel 
de bijdrage BZF en de doelreservering naar rato. Hetzelfde geldt voor koren die bij opzegging 
gedurende het jaar een verzoek doen tot restitutie.  
De contributie was als volgt opgedeeld: 

Leeftijd 
leden 

Bijdrage BZF 
2017 

Doel reservering 
BZF 

Bijdrage 
LOPRZ 

Buma afdracht 
2017 

Totaal 
2017 

< 21 jaar € 0,75 N.v.t. N.v.t. € 3,05 € 3,80 
21 jaar en 
ouder 

€ 4,97 € 0,25 € 1,25 € 3,05 € 9,52 

 
17. Rente 

De rente die dit jaar is ontvangen op de spaarrekening. 
18. Subsidie SAKO 

De SAKO heeft ons een subsidie verstrekt om de kosten van de jurering te kunnen dekken. 
We stellen dit zeer op prijs. 

19. Overig 
Er waren geen overige inkomsten. 
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Omschrijving Balans per 01-01-2017 Balans per 31-12-2017 Omschrijving Balans per 01-01-2017 Balans per 31-12-2017

Liquide middelen Voorzieningen

1. Rabobank betaalrekening 327,02€                                   25,59€                                     12. Doelreservering  €                               2.983,48 3.503,13€                                

2. Rabobank spaarrekening 12.484,36€                              17.342,57€                              

Vreemd vermogen

Subtotaal  €                             12.811,38 17.368,16€                              13. Declaratie 2017  €                                          -   54,54€                                     

Voorraden en bezittingen

4. Speldjes 340,75€                                   268,25€                                   Eigen vermogen  €                             11.385,39 15.201,14€                              

5. Briefpapier/enveloppen 380,00€                                   300,00€                                   

6. Oorkondelijstjes 9,24€                                       17,60€                                     

7. Jubileumlepels 442,00€                                   442,00€                                   

8. Cartridges 300,00€                                   150,00€                                   

9. Postzegels 78,00€                                     202,80€                                   

10. Kopieerpapier 7,50€                                       10,00€                                     

11. Automatisering -€                                         -€                                         

Subtotaal  €                               1.557,49 1.390,65€                                

€ 14.368,87 € 18.758,81 € 14.368,87 € 18.758,81Totaal Totaal

Bond van Zangkoren in Friesland
Balans - 2017

Activa Passiva
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Toelichting op balans 2017 
Activa 
Liquide middelen 

1. Rabobank betaalrekening 
Geen opmerkingen. 

2. Rabobank spaarrekening 
Geen opmerkingen. 

Voorraden en bezittingen 

4. Speldjes 
Er zijn 37 speldjes à €7,25 aanwezig.  

5. Briefpapier/enveloppen 
Dit is een geschat bedrag op basis van verbruik in 2017. 

6. Oorkondelijstjes 
Er zijn 13 oorkondelijstjes à €1,32 aanwezig. 

7. Jubileumlepels 
Er zijn 4 lepels à €110,50 aanwezig. 

8. Cartridges 
Dit is een geschat bedrag op basis van inkoop en verbruik in 2017. 

9. Postzegels 
Er zijn 260 postzegels à €0,78 aanwezig. 

10. Kopieerpapier 
Dit is een geschat bedrag op basis van het nog aanwezige papier. 

11. Automatisering 
Er is begin 2012 een laserprinter voor de secretaris aangeschaft. De afschrijving is 20% per 
jaar waardoor de printer dit jaar economisch gezien is afgeschreven. De printer zal zolang hij 
nog functioneert in gebruik blijven. 

 

Passiva 
Voorzieningen: 

12. Doelreservering 
De doelreservering van dit jaar à €519,65 werd overgeschreven naar de spaarrekening. 

Vreemd vermogen 

13. Declaratie 2017 
Dit betreft een declaratie over 2017, gedeclareerd begin 2018 
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Nr. Omschrijving Begroting 2016 Werkelijk 2016  Begroting 2017  Werkelijk 2017  Begroting 2018 

Uitgaven

1. Kantoorbenodigdheden  €   650,00 507,91€     €   600,00 142,10€     €   600,00 

2. Porto- en telefoonkosten  €   250,00 212,54€     €   250,00 438,03€     €   300,00 

3. Drukwerk  €   300,00 168,14€     €   300,00 341,84€     €   300,00 

4. Verzekering  €   47,35 47,35€     €   53,10 53,10€     €   47,35 

5. Vergoeding bestuur  €   1.450,00 1.350,00€     €   1.450,00 1.250,00€     €   1.450,00 

6. Vergader- en reiskosten bestuur  €   1.250,00 1.276,84€     €   1.250,00 707,16€     €   1.250,00 

7. Ledenvergadering  €   650,00 476,25€     €   550,00 524,70€     €   550,00 

8. Educatieve kosten  €   25,00 100,00€     €   100,00 155,00€     €   150,00 

9. Concours  €   3.700,00 3.484,47€     €   3.750,00 3.124,25€     €   3.750,00 

10. Representatie/jubilea  €   350,00 200,00€     €   350,00 22,24€     €   350,00 

11. Contributie LOPRZ  €   2.342,50 2.342,50€     €   2.483,75 2.483,74€     €   2.388,75 

12. Afdracht BUMA  €   5.715,70 5.715,70€     €   6.060,35 6.060,36€     €   5.927,20 

13. Doelreservering  €   468,50 488,38€     €   496,75 503,79€     €   477,75 

14. Bankkosten  €   124,20 127,50€     €   127,80 130,55€     €   130,00 

15. Overig (uitgaven)  €   - 329,95€     €   - 61,50€     €   - 

Totale uitgaven  €   17.323,25 16.827,53€     €   17.821,75  €   15.998,36  €   17.575,45 

Inkomsten

16. Contributie koren  €   17.803,00  €   18.216,60  €   18.916,24  €   19.062,79  €   18.422,04 

17. Rente  €   50,00  €   38,56  €   50,00  €   11,46  €   15,00 

18. Subsidies  €   900,00  €   900,00  €   900,00  €   950,00  €   950,00 

19. Overig (inkomsten)  €   -  €   -  €   -  €   -  €   - 

Totale inkomsten  €   18.753,00 19.155,16€     €   19.866,24  €   20.024,25  €   19.295,30 

1.429,75€     2.327,63€     2.044,49€  4.025,89€     1.719,85€   

Bond van Zangkoren in Friesland

Exploitatieresultaat

Begroting 2017
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Toelichting op begroting 2018 
Uitgaven 

1. Kantoorbenodigdheden
Het betreft computerbenodigdheden en losse kantoorbenodigdheden. Ondanks de lage
kosten afgelopen jaar begroten we zoals tevoren aangezien we voor dit jaar weer kosten
voor cartridges verwachten.

2. Porto- en telefoonkosten
Verzending poststukken, kosten van de webhosting en domeinnaam.

3. Drukwerk
Kosten voor briefpapier en enveloppen, drukwerk jaarverslag en de informatiefolder.

4. Verzekering
Premie W.A. verzekering

5. Vergoeding bestuur
Voorzitter €200,= 
Secretaris €375,= 
Penningmeester €375,= 
4 bestuursleden €400,= 
Websitebeheer €100,= 

6. Vergader- en reiskosten bestuur
Kosten om 6 à 7 keer te vergaderen bij de bestuursleden thuis.
Kosten voor bezoeken aan lidkoren bij bijzondere concerten en jubilea.

7. Ledenvergadering
Zaalhuur en consumpties

8. Educatieve kosten
Voor 2018 is er een workshop podiumpresentatie gepland voor de koren die deelnemen aan
het concours.

9. Concours
Zaalhuur €800 
Huren piano’s €300 
Kosten jurering €950 
Lunch- en broodtafel €350 
Consumpties publieksjury €350 
Programmaboekjes €650 
Muziek tijdens de pauze €275 
Overig €75 

10. Jubilea/representatie
Oorkondes, speldjes en lepels

11. LOPRZ
1911 leden à €1,25 per lid (1 lid jonger dan 21 jaar zonder LOPRZ afdracht)

12. BUMA
1912 leden à €3,10 per lid.

13. Doelreservering
1911 leden à €0,25 per lid (1 lid jonger dan 21 jaar zonder afdracht doelreservering)
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14. Bankkosten
Kosten voor zakelijk internetbankieren Rabobank.

15. Overig (uitgaven)
Denk hierbij aan presentjes bij afscheid of jubilea.

Inkomsten 

16. Contributie koren
Voor het jaar 2018 begroten we 1912 koorleden waarvan één koorlid jonger dan 21 jaar.  De 
contributie van de BZF wordt met de inflatiecorrectie (1,4% op basis van gegevens CPI 
Nederland) geïndexeerd. Dit resulteert in een bedrag van €18.425,90.

Leeftijd 
leden 

Bijdrage BZF 
2018 

Doelreservering 
BZF 2018 

Bijdrage 
LOPRZ 2018 

BUMA-afdracht 
2018 

Totaal 2018 

<21 jaar €0,76 n.v.t n.v.t. 3,10 €3,86 
21 jaar en 
ouder 

€5,04 €0,25 €1,25 €3,10 €9,64 

17. Rente
De verwachte rente op de Rabobank Doelsparen.

18. Subsidie SAKO
Bijdrage aan het jaarlijkse concours van €950.

19. Overig
We verwachten geen overige inkomsten.
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Notulen van de jaarvergadering 2016 op zaterdagmiddag 11 maart 2017 in De Oerdracht te Joure. 

Aanwezig: Dhr. R. Visser - voorzitter 
 Dhr. G. Dijkstra– secretaris 
 Mevr. M. Peters-Geven (penningmeester) 
 Mevr. A. van Wattum – bestuurslid 
 Mevr. P. Hooghiemstra-Paulusma – bestuurslid 
  Dhr. W. Wisman ( bestuurslid) 
 Dhr. E. Seggers (namens de LOPRZ en Bond van Koren in Drenthe) 
 Dhr. S. Scheffers (namens de Bond van Koren in Drenthe) 
 Dhr. S. Haantjes (erelid),  
 Dhr. J. Hofstee (erevoorzitter) Mevr. J. Hofstee-Cats 
 Dhr. A. Peters (belangstellende gast) 
 Mevr. J. Baarsma (Keunstwurk – inleiding www.stipe.frl   

41 vertegenwoordigers van 23 koren: 
“Nim it sa ’t is” Jonkerslân 
Allégresse Drachten 
Dameskoor De Vriendschap Makkinga 
Interlude Gorredijk 
Mingd Koar  Deinum 
FromUs Dronryp 
Frysk Sjongkoar   Gorredijk 
Harlinger Vrouwenkoor De Boegspetters   Harlingen 
Het Holdert Koor   Drachten 
Vrouwenkoor Nocht en Wille Marssum 
Noord Nederlands Jagerskoor “Prins Hendrik”   Haulerwijk 
Nordensingers  Heerenveen 
Seniorenkoor “Wy dogge ús bêst”  Heerenveen 
Sjongersnocht  Bantega 
’t Skarsterkoar   Joure 
VocaLinde Oldeholtpade 
Vrouwenkoor Eigenwijs  Drachten 
Het Veenpolderkoor Scherpenzeel 
Frisia Cantat Stiens 
Koarbizznizz  Joure 
Gemengd Koor Zang en Vriendschap Jubbega 
Seniorenkoor Parnas  Leeuwarden 
Popkoor Akkrum  

In totaal aanwezig: 55 mensen inclusief bestuur en gasten 
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Afwezig m.k.g:      24 koren: 
                   Mingd Koar Aldtsjerk   
                   Krite Koar Balk 
                   Mingd Koar Grou 
                   Mingeling Hallum 
                   Gemengd Koor Boyl 
                   Sjongerij De Sweach   Beetsterzwaag 
                   Femm’tet Berltsum 
                   Vocaal ensemble Musica Maria Berltsum 
                   Schola Cantorum Mistúra Berltsum 
                   Mingd Koar Jubilate Ingelum 
                   Groep Forte Makkum 
                   Hervormd Kerkkoor Jelsum, Cornjum, Britsum    
                   Loft Leeuwarden 
                   Vrouwenkoor Excelsior Leeuwarden 
                   Muziek en Zangvereniging Excelsior Lemmer 
                   Different Sound Minnertsga 
                   Het Nijkoor Nijeholtpade 
                   Sjongkoor Waadwyn Wijnaldum 
                   Evergreens Sneek 
                   Solid Harlingen 
                   De Sleatemer Kaaien Sleat 
                   Nortepésingers Noordwolde 
                   Damesakkoord Grou 
                   It Rypster Tsjerkekoar Dronryp 
       
Afwezig m.k.g.:    Bond van Zangkoren Noord-Holland 
                                Mevr. Jannie Haantjes (echtgenote erelid Sjoerd Haantjes) 
Afwezig z.k.g.:      de overige 27 koren 
 
Agendapunt  Behandeld/afspraken 
1.    Opening 1. Om half twee opent de voorzitter de vergadering. Hij heet een 

ieder hartelijk welkom in de Oerdracht te Joure. Een bijzonder 
woord van welkom voor de vertegenwoordigers van de koren die 
het afgelopen jaar zijn toegetreden tot de gelederen van BvZiF. 
Verder worden erevoorzitter, de heer Hofstee met echtgenote en 
de heer Haantjes (erelid) welkom geheten. Ook de heren Ep 
Seggers en Sabe Scheffers verwelkomt hij als vertegenwoordigers 
van onze zusterbond uit Drenthe en de LOPRZ. In zijn 
openingswoord benadrukt de voorzitter het tekort aan 
bestuursleden. Uitbreiding en nieuw bloed is dringend gewenst. 
Hij denkt bv. aan de popkoren waarvan we er inmiddels een flink 
aantal als lid hebben. Op termijn is de voortgang van de BvZiF niet 
gewaarborgd.  
Ook staat de voorzitter even stil bij de verbeterde website en is  
facebook gelanceerd. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Op 
tafel ligt de nieuwe “kakelverse” folder; hierin staat de nodige 
info over onze bond. De bedoeling is deze te doen toekomen aan 
nog niet georganiseerde koren of er op evenementen reclame 
voor onze bond mee te maken. 
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De vernieuwde oorkonde is al weer een aantal keren uitgedeeld. 
Voorts meldt hij dat de boekjes van het concours voor de 
deelnemende koren klaar liggen. Vanzelfsprekend zijn ook koren 
die deze keren niet mee (kunnen) doen hier van harte welkom. 
Het programmaboekje is te vinden op onze site www.bond-van-
zangkoren-friesland.nl 
De voorzitter rekent op een fijne, open vergadering, waarin we 
terugblikken op het afgelopen jaar. 

2. Vaststellen van de 
   agenda 

2. Er worden geen punten toegevoegd. 

3. Ingekomen stukken 
 
 
 
 
 
 
 
      Mededelingen 

3.1. 
 
3.2. 
 
 
 
3.3. 
 
3.4.   
 

De secr. stuurt informatie van belang voor de koren altijd gelijk 
door per e-mail. 
24 berichten van verhindering; dank voor de koren die hun 
afwezigheid tijdig doorgeven; helaas zijn er altijd nog 27 koren die 
niet op onze uitnodiging hebben gereageerd, wat het 
bondsbestuur erg betreurt. 
Bericht van verhindering van de BvZ in Noord-Holland 
(zusterbond LOPRZ) en mevrouw Jannie Haantjes 
De secretaris is door een aantal koren benaderd waarom hun 
gegevens niet in het Jaarverslag waren opgenomen. Dit komt 
omdat deze koren het kruisje op de jaaropgaaf per 01-01-2017 
hadden ingevuld. Koren die hebben aangegeven dat ze niet willen 
dat hun e-mailadres door ons aan BUMA wordt verstrekt, kunnen 
aannemen dat we dit dan ook niet doen ( m.h.o. op hun privacy) 

4. Notulen jaarverg.   
     12 maart 2016 

4.1. 
 
 
 
 
4.2. 
 
 
 
 
4.3. 
 
 
 
 
 
4.4. 
 
 
 
 
 
4.5. 
 

n.a.v. 9.2. Per abuis zijn de gegevens van de enquête niet naar de 
koren gestuurd. Overigens waren er te weinig reacties om er 
conclusies aan te verbinden. Wat vooral opviel was dat de koren 
weinig belangstelling hebben voor door de bond georganiseerde 
workshops ed. 
n.a.v. 9.3. Samenwerking noordelijke korenbonden: deze staat 
momenteel op een laag pitje. We worden wel van elkaars 
activiteiten op de hoogte gesteld (workshops ed.), maar aan 
samen iets organiseren schort het momenteel nog. Er is nog wel 
overleg hierover. 
BUMA n.a.v. 9.1.: er is weinig ontwikkeling op dit gebied. Er is 
momenteel een werkgroep van de (oude) VNK in overleg met 
BUMA over nieuwe voorwaarden ed. Op de laatste vergadering 
van de Landelijke Organisatie is meegedeeld dat de situatie 
vermoedelijk ongewijzigd blijft en dat het streven van de VNK is 
om de premie zo laag mogelijk te houden. 
n.a.v. 12.1.: Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018: er is 
geprobeerd om een werkgroep samen te stellen die plannen zou 
kunnen ontwikkelen n.a.v. door de koren ingeleverde ideeën. 
Voor de werkgroep was zegge en schrijve één belangstellende 
aangemeld, waarna het bestuur heeft besloten niet verder te 
gaan met het ontwikkelen van plannen. 
De notulen worden onder dankzegging aan de heer Dijkstra 
onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.  

5.  Jaarverslag over 
     2016 

5.1. 
5.2. 

Marije Peters heeft het jaarverslag gemaakt. 
Het bestuur krijgt veel uitnodigingen voor concerten, huldigingen van 
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5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. 
 

jubilarissen ed.  Soms is het bestuur verhinderd. Koren kunnen hun 
jubilarissen ook zelf huldigen namens de bond. Er kan in overleg altijd 
naar een manier worden gezocht om “de versierselen” tijdig op het 
koor te krijgen. Wel: tijdig aanvragen, minimaal 8 weken voor de 
huldiging. 
Vrouwenkoor Eigenwijs Drachten vraagt of een jubilaris die 25 jaar lid is 
van het koor wel door de bond gehuldigd kan worden als het koor nog 
geen 25 jaar lid is van de bond. Antwoord voorzitter: geen probleem. 
Op termijn zou de LOPRZ als overkoepelend orgaan voor de regionale 
bonden kunnen verdwijnen. De VNK wordt zeer binnenkort 
Korennetwerk Nederland. Regionale bonden konden omdat ze te klein 
waren niet lid worden van de VNK en daarom is destijds de koepel 
LOPRZ in het leven geroepen. Deze VNK doet rechtstreeks overleg met 
BUMA. Korennetwerk Nederland accepteert nu ook kleinere bonden als 
de BvZiF. Dus zou de LOPRZ hierdoor overbodig kunnen zijn. Of 
hierdoor de contributie aan onze bond lager kan worden, valt te 
betwijfelen. De tijd zal het leren.  
Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan mevr. Peters en dhr. 
Dijkstra onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 

6.  Financieel verslag 
     over 2016 
 
  

6.1. 
 
 
6.2. 

Exploitatie rekening: blz. 16,17 en 18 uit het jaarverslag: de 
penningmeester heeft haar werk klaarblijkelijk goed gedaan. Er 
zijn geen vragen en/of opmerkingen 
Ook over de balans zijn geen vragen en/of opmerkingen. 

7. Kascommissie 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. 
 
 
 
 
7.3. 

Het Frysk Sjonkoor te Gorredijk heeft de boeken dit jaar 
gecontroleerd. 
Hun vertegenwoordiger, de heer Nieuwland deelt mede dat alles 
er geweldig uit ziet. Er is niets op aan te merken. Heel 
overzichtelijk en prima voor elkaar. De kascommissie is zeer 
tevreden over de manier waarop de penningmeester van de BvZiF 
haar boekhouding uitvoert. 
Hij stelt voor aan de vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus is geschied. E.e.a. is 
schriftelijk ondertekend door de kascontrole-commissie 
Dank aan de leden van het Frysk Sjongkoar te Gorredijk voor de 
gedane arbeid. 
Nieuwe kascommissie: Het Krite Koar te Balk fungeert volgend 
jaar (in 2018) als kascommissie. De penningmeester neemt t.z.t. 
contact op met het koor. Noot: het koor van de kascontrole is ook 
aanwezig bij een eventuele loting voor het concours in 2018. 
Reserve kascommissie: FromUs Dronryp. 
Dank aan de penningmeester voor het gevoerde beleid. 

8. Begroting 2017 8.1. 
8.2. 
 
8.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Mevr. Peters geeft een korte toelichting.  
Een ieder gaat akkoord met de begroting voor 2017. Verhoging 
contributie met inflatiecorrectie en BUMA premie. 
Omdat de nota’s voor de koren nu pas na de jaarvergadering 
kunnen worden verstuurd, stelt de penningmeester voor om in 
de toekomst ook de contributie vast te stellen voor het jaar 
daarop. In de huidige situatie dus 2018. 
Hiertegen bestaat geen bezwaar bij de aanwezige koren. Besloten 
wordt om ook in 2018 de contributie gelijk te houden, behoudens 
inflatiecorrectie en eventuele verhoging BUMA premie en 
contributie LOPRZ. 
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8.4. Hartelijk dank aan de penningmeester voor al het gedane werk. 

9.  BUMA/LOPRZ/VNK 
     ontwikkelingen 

9.1. 
9.2. 

Dit onderwerp is hiervoor aan de orde geweest. 
Er komt nog een vraag waar de afkorting SAKO voorstaat: 
Samenwerkende Korenorganisaties in Friesland. De in Friesland 
gevestigde korenbonden ( BvZiF, KCZB en Toonkunstkorenbond) 
vormen samen de SAKO met een aantal medewerkers van 
Keunstwurk. De SAKO onderhoudt het contact op korengebied 
met de provincie. Hierdoor geeft de provincie jaarlijks een 
subsidiebedrag aan de zangwereld in Friesland. De SAKO besteedt 
het bedrag: bv. aan ontwikkeling zangonderwijs op scholen, 
kinderkorenfestival, Stipelrûnte, jurykosten bij concoursen, 
opleiding jonge dirigenten, workshops (10 koren kunnen 
maximaal € 150,00 aanvragen voor bv. podiumpresentatie) 
Informatie is bij Akke Kooistra te krijgen van Keunstwurk of 
eventueel bij de secr. van onze bond. 

10.    Data in 2018 10.1. 
10.2. 

Jaarvergadering over 2017: zaterdag 24 maart 2018.  
Concours: 7 april 2018 in Joure. 

11. Bestuursverkiezing 11.1. 
 
 
11.2. 
 
11.3. 
 
 

Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Rinze Visser. De heer Visser 
verbindt wel een “maar” aan zijn benoeming. Gezien zijn leeftijd 
wil hij de het voorzitterschap per jaar bekijken. 
Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen. Bij acclamatie en 
onder applaus wordt de voorzitter herbenoemd. 
De voorzitter herhaalt de oproep om nieuwe bestuursleden aan 
te leveren. Desgewenst kunnen potentiële kandidaten eerst een 
jaar meedraaien binnen het bestuur. 
Over vacatures binnen het bondsbestuur is bij de secretaris 
desgewenst informatie te krijgen. 

12. Rondvraag 12. Er zijn geen vragen voor de rondvraag binnen gekomen. 
13. Stipe.frl   
 (Judith Baarsma van   
 Keunstwurk) 

13. 
13.1. 
 
 
 
13.2. 
 
 
 
 
 
13.3. 
 
 
13.4. 
 
 
 
13.4. 
 
13.5. 

Mevr. Judith Baarsma geeft een inleiding over www.stipe.frl  
Deze site van Keunstwurk is vooral in het leven geroepen voor de 
organisatie van evenementen in het kader van Leeuwarden / 
Fryslân culturele hoofdstad 2018, maar elke organisatie die dat 
wil, kan het stappenplan ook na 2018 gebruiken. 
De site geeft een duidelijk stappenplan: 

• Wat ga je doen (artistiek) 
• Met wie ga je het doen (organisatie) 
• Productie: hoe voeren we het uit 
• Communicatie: hoe krijg je publiek 
• Financiën: wat kost het, hoe kom je aan geld, fondsen 

De site geeft een duidelijke toelichting bij alle aandachtspuntjes. 
Ook is er een plannenboek op papier à € 7,50. Hierin staat alles te 
lezen. 
Op de site staat een prikbord: hierop staan alle activiteiten rond 
L’warden/Fryslân 2018 vermeld of kunnen de andere activiteiten 
worden vermeld. Er is nog alle gelegenheid om met projecten te 
komen. 
Informatie kan men inwinnen bij Judith Baarsma bij Keunstwurk 
in Leeuwarden en/of zij helpt u vast verder. 
Voorzitter dankt Judith Baarsma. Hij laat zijn woorden vergezeld 
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gaan van een fraai bos bloemen. 
14. Sluiting 14.  De voorzitter kan tegen 15.30 uur deze vergadering sluiten. Hij 

dankt een ieder voor de inbreng en het meedenken. 
Wel thuis voor een ieder en hopelijk tot ziens op het concours op 
8 april as. in Joure. Hij nodigt een ieder uit voor een drankje en 
een hapje. 

 
 
 
 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld op………24  maart 2018……….te………………………….…..… 
 
 
 
Voorzitter: 
 
 
 
 
Secretaris: 

27



Ledenlijst 

 
Hieronder vindt u een overzicht van de lidkoren en hun secretariaat per 01-01-2018. In 
verband met de privacy hebben niet alle koren hun contactgegevens vermeld. Indien u 
contact op wilt nemen met een koor zonder gegevens kunt u het bondssecretariaat 
(info@bond-van-zangkoren-friesland.nl) verzoeken uw gegevens door te sturen naar het 
betreffende koor, met het verzoek om contact op te nemen.  
 

Mingd Koar Aldtsjerk uit Aldtsjerk 
Mevr. L.  Wierdsma 
De  Draai 39 
9061 DH  Gytsjerk 
058-2562400 
loes.wierdsmabraun@gmail.com 

Krite Koar Balk uit Balk 
Dhr. L. van der Meer 
Van Heemstrastrjitte 14 
8561 GB  Balk 
0514-603341/06-37140476 
kritekoar@outlook.com 

  
Sjongerij De Sweach uit Beetsterzwaag 
Mevr. J. van der Veen-Piek 
Folkertslân 30 
9244 EC  Beetsterzwaag 
0512-385628 
sjongerij@gmail.com 

Gemengd Koor Boyl uit Boijl 
Mevr. A. de Bruin-Dekker 
Scheperskamp 36 
8381 AR  Vledder 
0521-383065 
info@gemengdkoorboyl.nl 

  
IE Sjongers de Feanhoop uit de Veenhoop 
Mevr. J.T. de Vries-v.d. Vlugt 
Sluswei 12 
9215 VX  de Veenhoop 
0512-461401 
janknjanke@hetnet.nl 

Mingd Koar Deinum uit Deinum 
Dhr. J.W.  Heeringa 
It Holt 18 
9033 WH  Deinum 
058-2542229 
jw.heeringa@hetnet.nl 

  
It Rypster Tsjerkekoar uit Dronryp 
Dhr. A.S.  Wierda 
Eise Eisingastrjitte 24 
9035 BR  Dronryp 
0517-231243 
famwierda@kpnmail.nl 

Mingd Koar Jubilate uit Ingelum 
Dhr. G.  Dijkstra 
Burg.Vlaskampstraat 15 
9076 GD  Sint Annaparochie 
0518-403106 
gaukedijkstra@hetnet.nl 

  
Frysk Sjongkoar uit Gorredijk 
Mevr. A.  Houwing- Betten 
Stokerij 106 
8401 EL  Gorredijk 
0513-463495 
jfhouwing@home.nl 

Mingd koar Grou uit Grou 
Mevr. B.  Hazenberg 
De Blei 2 
9001 NS  Grou 
0566-601748 
hazenberg@grousterkoar.nl 

  
Hervormd Kerkkoor Jelsum, Cornjum, Britsum uit 
Jelsum 
Mevr. D.  Althuizes-van der Burg 
Skeltedyk 18 
9056 PD  Cornjum 
058-2572170 
g.althuizes@chello.nl 
 

"Nim it sa 't is" Jonkerslân uit Jonkerslân 
Mevr. T.  Sijnstra 
Wabbe Wissesstrjitte 66 
8401 RE  Gorredijk 
0513-464295 
t.sijnstra@ziggo.nl 
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t Skarsterkoar uit Joure 
 
 

Gemengd koor Zang en Vriendschap uit Jubbega 
Mevr. J. van der Duim-Bakker 
Spinnerij 62 
8401 XH  Gorredijk 
0513-464981 
duimejen@hetnet.nl 

  
Vrouwenkoor Excelsior uit Leeuwarden 
Mevr. M.  Hoekema 
De Malus 3 
8934 CV  Leeuwarden 
058-2890507 
de3mandjes@upcmail.nl 

Muziek en Zangvereniging Excelsior uit Lemmer 
Dhr. K.  Visser 
Intang 22 
8532 BR  Lemmer 
0514-564838 
klaasvisser61@hotmail.com 

  
Kerkkoor Te Wûnderlik uit Lippenhuizen 
Mevr. T.  Jubels 
Ikesingel 16 
8409 JC  Hemrik 
0516-471387 
tewunderlik@gmail.com 

Nocht en Wille uit Marssum 
Mevr. J.  Boomsma 
Boskrânne 36 
9036 KW  Menaam 
0518-451544 
jennyboomsma@gmail.com 

  
Schola Cantorum Mistúra uit Berltsum 
Dhr. P.  Vessies 
Bûterhoeke 21 
9041AA  Berlikum 
0518-451704/0622650824 
info@dezangbodem.nl 

Gemengd zangkoor Sjongnocht uit Oude- en 
Nieuwehorne 
Mevr. G.  Kuiper 
Schoterlandseweg 35 
8413 NL  Oudehorne 
0513-541417 
k.kuiper6@chello.nl 

  
VocaLinde uit Oldeholtpade 
Mevr. H.  Nijk-Oostra 
Argusvlinder 16 
8472DD  Wolvega 
0561-616203 
hielkjenijk@hotmail.com 

Norden Singers uit Heerenveen 
Dhr. S. van der Meulen 
Ekemahof 4 
9001 LZ  Grou 
651405122 
sjoukevandermeulen@live.nl 

  
Frisia Cantat uit Stiens 
Dhr. H.  Drop 
Sillan 48 
9055 NL  Britsum 
058-2573129 
h.drop@hetnet.nl 

Zangvereniging Helicon uit Vegelinsoord 
Mevr. A.  Oenema 
De Dolten 8 
8465 SB  Oudehaske 
0513-677275 
oenema2@xs4all.nl 

  
Noord Nederlands Jagerskoor Prins Hendrik uit 
Donkerbroek 
Dhr. J.  Ruiter 
de Hegen 50 
8431 JR  Oosterwolde 
0516-514197 
jagerskoor.prinshendrik@gmail.com 

Het Holdert koor uit Drachten 
Mevr. C.  Smeman-Jager 
Schuur 58 
9205 BB  Drachten 
0512-511759 
h.smeman@upcmail.nl 

  
Interlude uit Gorredijk 
Dhr. P.  Postma 
Kuperij 17 
8401 VN  Gorredijk 
0513-463540 
pierenwillypostma@gmail.com 

Vocaal Ensemble Intermezzo uit Bolsward 
Mevr. A. van der Schaaf 
Secr Haitsmalaan 53 
8701 AX  Bolsward 
0515-575487 
f.stellingwerf@ziggo.nl 
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Jankfoddekoar Tuzen Triennen uit Britsum 
Mevr. G.  Snijder 
Ypestrjitte 21 
9051 ST  Stiens 
06-20346313 
info@greetsnijder.nl 

Damesakkoord uit Grou 
Mevr. M. de Jager 
De Reak 9 
8494 PM  Nes 
06-42129675 
miekejager54@hotmail.com 

  
Harlinger vrouwenkoor De Boegspetters uit 
Harlingen 
Mevr. J.E.  Balt-Wols 
De Scholekster 5A 
8862 LC  Harlingen 
0517-431688 
info@boegspetters.nl 

Dameskoor De Vriendschap uit Makkinga 
Mevr. M.  Bouma 
Balkweg 3 
8423 VA  Makkinga 
0516-441385 
marliesbouma@kpnmail.nl 

  
Zangvereniging Olde- Nijelamer uit Oldelamer 
Mevr. A.  Bom 
Hoofdweg 26 
8487 GL  Nijelamer 
0561-616955 
mtsbom-getkate@hotmail.com 

Het Veenpolderkoor uit Scherpenzeel 
Mevr. H.V  Rosies-Beets 
Langelilleweg 15 
8484 KE  Langelille 
0561-481874 
g.rosies@hetnet.nl 

  
Noaten op' e Sang uit Surhuisterveen 
Mevr. M. de Boer 
Gasthuisstraat 6 
9291 EK  Kollum 
06-463435569 
deboerlezwijn@knid.nl 

De Sleattemer Kaaien uit Sleat 
Mevr. A. de Boer-Martens 
Spanjaardsdijk 10 
8556 AJ  Sloten 
0514-531634 
aleidadebm@hotmail.com 

  
Sneker Cantorij uit Sneek 
Dhr. G. van Houten 
Pr. Bernardlaan 126 
8501 JL  Joure 
06-42391992 
secretaris@snekercantorij.nl 

Vrouwenkoor Eigenwijs uit Drachten 
Mevr. J.H.  Tolsma 
de Zwaden 9 
9203 GJ  Drachten 
0512 512562 
amslot@simpc.nl 

  
Lily Leaves uit Leeuwarden 
Mevr. R.S.  Diks-Wielenga 
Pasveerweg 26 
8934 BX  Leeuwarden 
06-51399788 
info@lilyleaves.nl 

Different Sound uit Minnertsga 
 
 

  
Walburgasjongers uit Ried 
 
 
 
 

Wâldsang uit Aldskoat 

  
Nortepé Singers uit Noordwolde 
Mevr J.  Bosma 
Nieuweweg 55 
9391 KR  Noordwolde-zuid 
620887446 
secretaris@nortepesingers.nl 

Brûzenije uit Joure 
Mevr. E.  Swart 
Fokkestaach 6 
8502 BG  Joure 
0513-412075 
elsswart@outlook.com 
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De Feansjongers uit Haulerwijk 
 
 

Het Nijkoor uit Nijeholtpade 
Mevr. H.  Meereboer 
Hoestlaan 10 
8424 PT  Elsloo 
0561-421548/06-20203990 
h.meereboer@home.nl 

  
Algemeen Gemengd Koor Allégresse uit Drachten 
Mevr. A. van Wattum 
Gerben van Manenstraat 4 
9204 LP  Drachten 
0512-422586 
a.fwat23@kpnmail.nl 

Evergreens uit Sneek 
Dhr. R.  Postma 
Eekmolen 27 
8608 WN  Sneek 
0515-422761 
secretariaatevergreens@gmail.com 

  
Sjongersnocht uit Bantega 
Dhr. B.  Thomas 
Otterweg 2 
8538 XD  Bantega 
0514-551475 
bertusthomas@hotmail.com 

Mingeling uit Hallum 
Dhr. B.  Jagersma 
De Snikke 4 
9074 BP  Hallum 
0518-432364/06-46281733 
benniejagersma@ziggo.nl 

  
Sjongkoor Waadwyn uit Wijnaldum 
Mevr. A.  Vreeman 
Franekerweg 2 
8805 TB  Hitzum 
06-45344935 
info@koorwaadwyn.nl 

POP4YOU uit Hurdegaryp 
Mevr. A.B.  Agema 
Van Helsdingenstr. 12 
9254 CE  Hurdegaryp 
0511-843257 
popkoorpop4you@gmail.com 

  
Popkoar Wytmarsum uit Witmarsum 
Mevr. E.  Schippers-Adema 
Schoolstraat 21 
8748 AS  Witmarsum 
0517-532475 
estherschippers@ziggo.nl 

Koar Excentriek uit Ryptsjerk 
 
 

  
Femm'tet uit Berltsum 
Dhr. P.  Vessies 
Bûterhoeke  21 
9041AA  Berlikum 
0518-451704 
pietvessies.friesland@gmail.com 

Koarbizznizz uit Joure 
Dhr. T.  Overal 
Hoyte Roucomastrj. 32 
9035 CD  Dronrijp 
0517-233207 
tsjammeoveral@upcmail.nl 

  
Groep Forte uit Makkum 
Mevr. B. de Jong 
Estrikwerk 18 
8754 BX  Makkum 
0515-231423 
forte@makkum.nl 

Het Koor Van De Hoeve uit De Hoeve 
Mevr. P. van der Gijp 
Oostvierdeparten 26 
8391 XR  Noordwolde 
06-23725055 
faprins@wxs.nl 
 

Loft uit Leeuwarden 
Mevr. S. van der Veer-Weistra 
De Deelen 6 
8939 BD  Leeuwarden 
058-2671733 
selievdv@hotmail.com 

LaMuze uit Zwartsluis 
Mevr. E. de Jonge 
Kiekendiefstraat 27 
8064 CJ  Zwartsluis 
038-3866488 
ellydejonge-folkerts@hetnet.nl 
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FromUs uit Dronrijp 
Mevr. M.  Visser 
Sjouke de Zeestrjitte 16 
9033 XA  Deinum 
058-2541347 
marisca@sjoukedezeestrjitte.nl 

Popkoor Akkoord uit Surhuizum 
Dhr. A.  Walda 
Kalmoes 14 
9285 LD  Buitenpost 
0511-542207 
a.walda2@upcmail.nl 

  
Vocal Chain uit Franeker 
Mevr. I.P. v.d. Werf 
Brouwersstraat 25 
8861 CW  Harlingen 
0517-415191 
isamagin@home.nl 

Seniorenkoor 'Wy dogge ús bêst' uit Heerenveen 
Mevr. H. van Ens- van der Zwaag 
Skipper 15 
8456 JB  De Knipe 
0513-689135 
bosmaens@kpnmail.nl 

  
t Soatsje uit Leeuwarden 
Mevr. I.C.M.  Overstegen-Hoekzema 
Oostersingel 66N 
8921 GB  Leeuwarden 
058-2133811 
bi.overstegen@hetnet.nl 

Ensemble Tiramisu uit Heerenveen 
Mevr. L. van den Berg 
Struikheide 7 
8445 SG  Heerenveen 
06-18151309 
ariefpenlea@hotmail.com 

  
Bitchbeat uit Bitgummole 
Mevr. J.  Hoekstra 
Lytsedyk 43 
9045 PN  Bitgummole 
06-23344134 
popkoorbbe@gmail.com 

Seniorenkoor Parnas uit Leeuwarden 
Mevr. J. de Wit 
Emmanuel Murandstraat 37 
8932 GZ  Leeuwarden 
06-19376908 
seniorenkoorparnas@kpnmail.nl 

  
Popkoor Akkrum uit Akkrum 
Mevr. H.  Rorije 
It Bjinstap 19 
8491 AK  Akkrum 
06-33832775 
info@popkoorakkrum 

Popkoor Samar uit Broeksterwâld 
 
 

  
"Gewoan oars" uit Wierum 
Mevr. A  Talma 
Ternaarderweg 24a 
9141 TX  Wierum 
0519-589341/06-13016751 
info@popkoargewoanoars.nl 
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