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\tat moet u \ryeten ove
Algemene Verordening
gevensbescherming (AV
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, ook wel bekend als
de General Data Protection Regulation (GDPR). Bij het verwerken
van persoonsgegevens heeft u dan niet meer te maken met de V/et be-
scherming persoonsgegevens, maar met deze nieuwe regels van de
AVG. Het doel van deze nieuwe privacywetgeving is om de regels
binnen de hele Europese Unie recht te trekken.

Met deze nieuwe regels van de AVG regelt de Europese Unie de ver-
werking van privé gegevens. Kwesties zoals de groei van Cloud tech-
nologie en internetgebruik waarbij gebruikers zonder erover na te
denken persoonlijke gegevens delen worden aangepakt. De AVG
zorgÍ ook voor verscherping en vergroting van privacy rechten, toene-
mende toerekeningsvatbaarheid voor organisaties en uniforme autori-
teit voor elke Europese privacy toezichthouder.

Deze nieuwe privacy verordening vervangt het oude beleid eigenlijk
al sinds 2016. De Europese Unie heeft ons echter tot 25 mei 2018 de
tijd gegeven om de AVG in te voeren. Degene die hun beleid op deze
datum nog niet hebben aangepast, ofdie de nieuwe gegevensbescher-
mingswet overtreden, kunnen hoge boetes verwachten van bedragen
tot €20 miljoen of 4 procent van de wereldwij de jaaromzet, als dat
bedrag hoger uitkomt.

Wat moet uw vereniging dus doen om in overeenstemming te han-
delen met de nieuwe AVG-voorschriften die in mei 2018 in wer-
king zijn gegaan?

Controleer welke gegevens uw vereniging bewaart, hoe deze gege-
vens worden verwerkt en voor welke doeleinden.
De aandacht voor de AVG ligt vaak op de manier waarop uw digitale
data wordt opgeslagen en beschermd. Maar ook de gegevens op pa-
pler.

De koren verwerken de persoonlijke gegevens van hun leden, zoals
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN nummer, bankreke-
ningnummer, e-mail, telefoonnummer, om administratieve en financi-
ële activiteiten zoals het bijhouden van een ledenadministratie en re-
gistreren van de contributiebij dragen.
Deze gegevens blijven onder de verantwoording van de bestuursfunc-
tionaris die met deze gegevensverzameling belast is.
Publicaties van deze gegevens op websites of nieuwsbrieven etc. zijn
dan zonder expliciete toestemming van de betrokken personen niet
toegestaan.
Eigenlijk doet u dat altijd al, want onder de Wet bescherming Per-
soonsgegevens was dat ook al zo geregeld.
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De LOPRZ is opgericht op
14-12-1924, waarbij zijn aangeslo-
ten:

. Bond van Koren in Drenthe

. Bond van Zangkoren in
Friesland

. Bond van Zangkoren in
Noord-HoIland

. RegionaleZangersbond
ZuidAilest Nederland

Kamer van Koophandel
nr.V40024341

KOORKU0KCI. mededelinqenblad L.O.P.R.Z. NOVEMBER 20't 8 ina I



Per r januari zolg wordt de Lande-
lijke Organisatie van Provinciale
en Regionale zangersbonden ont-
bonden.
Zoals het bestuur van de LOPRZ u al eerder
heeft laten weten heeft de VNK zijn werkwijze
onder de loep genomen door hiervoor een com-
missie in te stellen.
Daaruit is voortgekomen dat er een nieuwe be-
stuur moest worden samengesteld en de statu-
ten moesten worden aangepast.
De VNK heeft ook een naamswijziging onder-
gaan en heet nu Koornetwerk Nederland.
Een voor ons belangrijke wijziging in de nieuwe
statuten is dat de verplichting om landelijk ge-
organiseerd te zijn is geschrapt.
Hierdoor is de noodzaak om onze vier bonden,
onder de vlag van de LOPRZ lid te laten zijn
van Koornetwerk Nederland, komen te verval-
len.
Onze regionale bonden kunnen vanaf nu dan
ook zelfstandig lid zijn van Koornetwerk Ne-
derland.

Een lidmaatschap van Koornetwerk Nederland
is vooral belangrijk, omdat deze organisatie na-
mens de zangersbonden in Nederland de on-
derhandelingen voeren met BUMA/STEMRA
over onder anderen de premie die jaarlijks
moet worden betaald.
Koornetwerk Nederland is het overlegorgaan
voor de koorzangwereld in Nederland en heeft
ook zijn contacten in het buitenland.
In de algemene ledenvergadering van novem-
ber zorT van de LOPRZ is daarom dan ook het
besluit genomen tot opheffing van haar vereni-
ging per r januari 2otg.
r januari zorg is het geworden wegens de re-
gels uit de statuten van de VNK en de statuten
van de LOPRZ.
Ook gaf dit het bestuur van de LOPRZ de gele-
genheid om rustig naar deze opheffingsdatum
toe af te kunnen bouwen.

Voor de aangesloten vier bonden is deze ophef-
fing financieel gezien ook gunstig, want de con-
tributie die de bonden aan de LOPRZ betaalden
bedroeg toch € 1,2b per koorlid per bond.
In deze contributie zit evenwel ook de contribu-
tie begrepen voor Koornetwerk Nederland, dat
in zor8 € o,z5bedroeg.
Die contributie moet de regionale bonden nu
zelf aan Koornetwerk Nederland betalen.
Het bestuur van de LOPRZ dankt u voor het
vertrouwen dat zij ook in moeilijke tijden van u
heeft gehad"
Ook maakt zij u hierbij attent dat dit het laatste
nummer van KOORKLANKEN is.

ZZP-wetgeving

Het kabinetsplan voor nieuwe zzp-wetgeving
is een stuk lastiger uitvoerbaar dan aanvanke-
lijk gedacht, erkennen minister Wouter Kool-
mees (Sociale Zaken) en staatssecretaris
Menno Snel (Financiën).
Niettemin blijft de voorgenomen ingangsda-
tum van 1 januari 2020 overeind, verzekerden
zl aan enkele tientallen zelfstandigen en hun
opdrachtgevers, dat schrijft het Financieel
Dagblad.

EU-wetgeving
Het doel blijft de zzp'erc en hun opdrachtge-
vers meer zekerheid te bieden, en voor eens
en voor altijd duidelijk te maken wie zich zelf-
standig ondernemer mag noemen en wie niet.
Maar of dat precies kan zoals is beschreven in
het regeerakkoord van oktober 2017 valt te
bezien.
De Nederlandse plannen om laagbetaalde
zzp'ers te beschermen met een tariefbodem
stroken mogelijk niet met EU-wetgeving, aldus
topambtenaar Martin Flier van Sociale Zaken.

Toetsing
Voor het zomerreces had Koolmees al aan de
Kamer gemeld dat de Europese rechter zo'n
minimumtarief kan zien als beperking van het
vrije verkeer van diensten.
Ook het voornemen om zzp'ers boven een
bepaald uurtarief meer vrijheid te geven blijkt
lastig in Europees verband.
'Dit is een zeer complex dossier, op fiscaal
gebied, op juridische gebied, en we lopen aan
tegen het Europees recht', zie Koolmees.

Het kabinet stuit ook op problemen in de
handhaving.
Want hoe moet de Belastingdienst toetsen
wat er allemaal inbegrepen is in de uurtarie-
ven van zzp'ers?

Bron FD
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Geschiedenis van de Landeliike Orsanisatie van Provinciale en

De Bond van Koren in Drenthe sprak zich op de jaarvergadering van 1918 reeds uit voor een federatie van
zangersbonden in Nederland.

14 december 1974 werd het Comité van Zes opgericht, t.w. de bonden van Groningen, Friesland en Dren-
the. (ledere bond had twee personen per bond in het Comité van Zes)

In april 1936 volgde aansluiting van de bond van Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Zo ontstond het Comité
van Acht.
Inmiddels werden steeds wiendschappeliike betrekkingen onderhouden met Noord.Holland, o.a. werden
steeds elkanders concoursen bezocht en overleg gepleegd. 14 april 1935 werd nogmaals aangedrongen op het
vormen van een federatie.

11 april 1937 t de Bond van Zangkoren in Noord-Holland wenst aansluiting, maar ziet nog tegen de te maken
kosten op. De financiële toestand is niet rooskleurig. Toen kwam de oorlog en er werd niets meer vernomen.
Na de oorlog ontbrak eerst het contact, tot in 1955 Noord-Holland om toelating verzocht.
Op een van de vergaderingen van de Federatie van Nederlandse Zangersbonden (F.N.Z.) werd verklaard;
"\Vij kunnen jullie niet weigeren Noor&Holland toe te laten, maar wij erkennen Noord.Holland niet." Dit is
echter niet juist omdat het een interne zaak van het Comité van Acht is.
Maar Noord.Holland is toch bli het comité gebleven.

In 1959 werd de toenmalige secretaris van F.N.Z. aangewezen samenwerking te zoeken met de provinciale
bonden van Groningen, Friesland, Overijssel en Noord Holland (16 maart 1919).
Er volgden nu enige jaren rust, maar op de vergadering van de F.N.Z. op wijdag 18 maart 1960 werd op voor-
stel van de heer Feenstra op het einde van de vergadering beloten de koren van Noord.Holland uit te sluiten
van de rijkssubsidie.
Daartegen heeft het Comité van Acht geprotesteerd in een schrijven van 19 april 1960.

Jaren geleden werd reeds besloten, aldus de voorzitter, dat de koren van het Comité van Acht, buiten de drie
noordelijke provinciën niet meegeteld mogen worden. Een dergelijk besluit heeft het Comité van Acht niet
kunnen vinden in de notulen.
Volgens de statuten van de Federatie is er geen enkel bezwaar dat Noord,Holland zich aansluit biy het Comité
van Acht. Noord-Holland heeft desgewaagd te kennen gegeven, zich niet bil een andere bond te willen aan
sluiten, teneinde hun eigen karakter niet te verliezen.

Het Comite van Acht heeft vanaf de oprichting wiendschappelijke betrekkingen met Noord-Holland onder-
houden, ook het Comité van Acht had geen enkel bezwaar tegen aansluiting.
Het besluit van de Federatie Noord-Holland uit te sluiten van subsidie heeft volgens het Comité van Acht
geen enkele rechtsgrond.
Het Comite van Acht verzoekt allen, nog eens ernstig te beraden. Hopelijk kan dan nog een mogelijkheid
worden gevonden, uit de impasse te geraken.

Op 6 april 1961 zendt het comité van acht een brief over deze kwestie aan het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en \Tetenschappen, Afdeling Kunsten, Onderafdeiing: Muziek en Danskunst.

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 24 ftebruafi í966, w. 39
Nr. 115

VERENIGING: Landelilke Organisatie van provinciale en regionale Zangersbonden te Groningen

Artikel 1. De organisatie is genaamd: Landelijke Organisatie van provinciale en regionale Zangersbonden,
hierna te noemen: de organisatie, en is gevestigd te Groningen.

Artikel 2. De organisatie is opgericht 14 december 1974 als Comité van Zes. Te rekenen van 77 augusrus
1965, is de duur van de organisatie bepaald op 79 jaren.

Artikel 3. Het doel van de organisatie is het bevorderen van de belangen van de zang in het algemeen en van
de amateuristische koorzang in het bilzonder, waarbij het streekeigene de volle aandacht zal hebben.
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Zíj tracht dit doel te bereiken door:
a. Het houden van vergaderingen ter bespreking van de belangen van de aangesloten bonden en hun ko-

Íen;
b. Het stichten en onderhouden van een muziekbibliotheek, waaruit koorwerken voor maximaal een jaar

in bruikleen kunnen worden gegeven;

c. Het verstrekken van inlichtingen omtrent koorwerken;
d. Het organiseÍen van concoursen en zangersfeesten vooÍ de koren, die lid zijn van de aangesloten bon-

den;
e. Het aanleggen van een liist van juryleden voor de concoursen, bedoeldonder d;
f. Het telkenjare opmaken van een lijst van verplichte werken voor de concoursen, bedoeld onder d;
g. Het plegen van overleg met de andere organisaties op het gebied van de zang.

Artikel4. Leden kunnen zijn provinciale en regionale, rechtspersoonlijkheid bezittende, zangersbonden, mer
behoud van eigen zelfstandigheid. Het verzoek om aansluiting moet worden gericht tot het bestuur van de
organisatie, dat over de toelating beslist.
Het lidmaatschap kan worden beeindigd door:
a. Opzegging aan de secretaris bij aangetekend schrijven ten minste 6 maanden vóór het einde van een

verenigingsjaar;
b. Royement door de ledenvergadering.
c. De ieden zijn verplicht de contributie over het lopende verenigingsjaar te voldoen.

Artikel 5. Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door telkens 2 leden van elke aangesloten bond.
Dit bestuur kiest uit zijn midden het dagelilks bestuur van 3 personen.
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in firnctie verkozen. Elk jaar, op de jaarvergadering, treed
een lid van het dagehiks besruur ai dat terstond herkiesbaar is.
Door elke bond worden 2 stemmen uitgebracht.

Artikel 6. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de organisatie tegenover derden. In rechten treedt de voor-
zitter op, na machtiging van het bestuur. De organisatie is niet aansprakelilk voor verbintenissen, aangegaan
door de aangesloten bonden of de hierbij aangesloten koren.

Artikel 7. De geldmiddelen van de organisatie bestaan uit:
a. Contributies;
b. Donaties;

c. Subsidies;

d. Bijzondere baten.
Het bedrag van de contributie wordt telkenjare op de jaarvergadering vastgesteld.

Artikel 8. De gelden van de organisatie, met uitzondering van een bedrag van 400 (vierhonderd) gulden aan
kasgelcl, worden ten name van de organisatie belegd bij de Rijkspostspaarbank of een andere solide instelling.

Artikel 9. Het bestuur is bevoegd te allen tijde de openlegging van de boeken en alle andere bescheiden van
de penningmeester te vorderen.
Op de jaarvergadering worden elk jaar 2 leden aangewezen, die de kas en de boeken minstens één keer per
jaar controieren en op de eerstvolgende vergadering verslag uitbrengen. In deze commissie mogen geen leden
van het dageliiks bestuur zíttinghebben.

Artikel i0. Elk jaar in de maand februari brengen de secretaris en de penningmeester over het afgelopen jaar
schrifteliik verslag uit aan het bestuur van de organisatie. Het verslag van de penningmeester moet door de
controlecommissie worden gewaarmerkt.

Artikel 11. In de maand februari wordt de jaarvergadering gehouden.
Op de agenda moeten de volgende punten voorkomen:
a. Behandeling van de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester;
b. Verslag van de kascontrolecommissie;
c. Verkiezing van een lid van het dagelijks besruur.
Per jaar worden minstens 2 vergaderingen van leden gehouden, vervolgens zo vaak als de voorzitter dit nodig
acht of op verzoek van 2 of meer leden van de organisatie. In het laatste geval moet de vergadering binnen
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een maand na het binnenkomen van het verzoek worden gehouden, bij gebreke waaÍvan de verzoekers het
recht hebben zelftot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.

Artikel 12. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 13. Het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen worden vastgesteld, aanger,uld of
gewijzigd door de vergadering van leden. Zij mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze
statuten. Het huishoudelijk reglement geeft nadere voorschriften omtrent het indienen van voorstellen,
behandeling van deze voorstellen en voorts over de wijze, waarop wordt gestemd.

Artikel 14. Deze statuten kunnen worden gewijzigd of aangevuld bij besluit, genomen met minstens 2/3
der uitgebrachte stemming op een opzetteliik tot dat doel bijeengeroepen vergadering van de leden.
In geval van ontbinding is het bestuur met de vereffening belast. De eigendommen van de organisatie wor.
den te gelde gemaakt en de opbrengst, met inachtneming van het bepaalde in art. 1702 van het Bur-
gerlilk'STetboek, besteed op een wijze als door de vergadering, die het ontbindingsbesluit neemt, wordt be-
slist.

Artlkel 15. In gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist, besluit
en handelt het bestuur van de organisatie.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 13 december 1965 nr.77.

Mijbekend,
De Minister van Justitie,
Namens de Minister:
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht
Th. V. Sasse v. Ysselt.

Per 1 januai 1996 sluit Amsterdam zich aan met 26 koren en 1200 leden.

De ledenlijst 1967 Kasboek
Bond van Amsterdamse Zangverenigingen 28 koren, 1239 koorleden 330,00
Bond van Koren in Drenthe }}korcn, 673 koorleden 246,80
Bond van Koren in Friesland 30 koren, 624 koorleden 246,40
Bond van Koren in de provincie Groningen 40 koren, 1246 koorleden 495,60
Bond van Koren in Noord.Holland 20 koren, 726 koorleden 298,40
Bond van Koren in Zuid-Drenthe en Noord-Overijsel 11 koren, 272 koorleden 114.00

f1,. L73I,70
Het contributiebedrag 0,40 per koorlid.
Het totaalaantal koorleden bedraagt 4780
Dan had men nog 168 Jeugd á0,20 per koorlid (A'dam 84 en Friesland 84)
Totaal incl. jeugd is dan 4949 koorleden
De te ontvangen contÍibutie moest dus zijn: 4780 x 0,40 + 168 x 0,20 = 7.945,60
Er was een geconstateerd verschil vanZI4,40
Hoe dit is opgelost kon ik niet nagaan in het archief

In 1968 vond ik een stuk waarin de koren geclassificeerd werden voor concoursen:
Met had gemengde koren, mannenkoren en wouwenkoren.
Ieder van deze drie groepen werden weer onderverdeeld in:
Afdeling III
Afdeling II
Afdeling I
Afdeling Uitmuntendheid
Ere-afdeling

Super,ere-afdeling

Voor ieder groep werden jaarlijks verplichte nummers voor de concoursen gepubliceerd.
Een omschrijving waaï men per afdeling aan moest voldoen heb ik niet kunnen vinden.
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In notulen wordt nooit over aantal aangesloten koren geschreven

In 197 6 wordt er geschreven oveÍ 119 koren r::'et 4779 koorleden per 1 januari.
In 1995 per 1 januari waren dat 796 koren met 11.382 koorleden.

De F.N.Z. die opgericht was op 18 maart 1950 en in 1982 kwam een gÍote herstructureringsoperatie van
F.N.Z. tot SNKA/NK.

In 1983 betaald men voor muziekauteursrecht
Senioren Z,íZ,bejaarden 1,31, jeugd 1,31 en kinderen 0,65 uiteraard in guldens.
Voor iidmaatschap VNK betaald de LOPRZ een vaste bildrage van 500,- en 10,5328 per koor.
Zoáat zij als jaarbijdrage 1983 2.50I,25 moest betalen.

De Zeeuwse Zangersbond"ZangVeredelt" officieel per 1 september 1984 toegetreden tot L.O.P.R.Z.
ln 1994 werd een Algemene Afdeling toegevoegd, die ler 3l-12-2016 werd opgeheven.

Jan Raterink vanaf 1976 als bestuurslid in bestuur LOPRZ, sinds medio 1978 penningmeester.
Piet Scheele sinds 1.9,1984 bestuurslid.
Maria Groot-de Boer, sinds 1986 hulp als typiste Samenklank
Maria Groot-de Boer sinds 1979 afgevaardigde Noord.Holland.

Het SNK schreef een regelgeving "Concoursen voor koren, informatie & richtlijnen op 19 oktober 1995.

In november 2003 verscheen voor het eerst het mededelingenblad van de LOPRZ.
Onder redactie van Nic. van Woerkom en Ben Braaksma.

Het bestuur 2003 bestond uit:
Bert Los voorzitter, Henk Dam secretaris, Jan Ratering penningmeester, Ben Braaksma, Niek van \7oerkom,
Jac Noor, Grada Knol en Piet Scheele.

In de Aigemene Ledevergadering van 4-10-2003 werd besloten om in januari 2004 de bibliotheek van de LO.
PRZ weer volledig operationeel te maken. Grada Knol werd benoemd als bibllothecaresse.
In de 2004 verlaat daarom Grada Knol het bestuur en neemt Trees Burgman haar plaats in.

In 2006 veranderde de naam van Zeeuwse Zangersbond"ZangVeredelt" in Regionale Zangersbondhtid/
West Nederland.

Op 8 januari 2008 overleed de voorzitter Bert Los op 631aige leeftijd.
De functie van voorzitter werd waargenomen door de secretaris Henk Dam
Ben Braaksma verliet het bestuur en werd benoemd tot erelid, in zijn plaats werd Greetje LuiíKrul de verte,
genwoordigsteÍ van Amsterdam.

Tijdens de Algemene vergadering van 2009 kwam er een nieuw bestuur;
Ep Seggers voorzitter(bvkld), Jack Groot secretaris, Jan Raterink penningmeester, Niek van\7oerkom (b"kg),
Greetje Luif-Krul(baz),Jac Noor(baz), Trees Burgman(bvznh), Jan Hofstee(bvki0 en Piet Scheele(rzzn).

In 2009 veranderde lJnisono van naam, deze werd Kunstfactor, Sectorinstituut Amateurkunst.

Doordat de Bond van Koren in de provincie Groningen het lidmaatschap van de LOPRZ heeft opgezegd per
31.17-2}rc, heeft Niek van \Toerkom per direct zijn functie als redacteur van Koorklanken beeindigd.

Om de verschijningsdatum in mei 2010 doorgang te laten vinden heeft Jack Groot "eenmalig" deze taak op
zich genomen, maar hil bleef hieraan vastzitten doordat deze vacature niet kon worden inger,rrld.
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De bibhotheek werd begin 20i0 opgeheven omdat de kosten onverantwoord hoog waren en er weinig ge.

bruik van werd gemaakt.

Per 1-1-2011 heeft Groningen zijn lidmaatschap van de LOPRZ opgezegd en Niek van'Woerkom zijn be.
stuursfunctie beéindigd. Amsterdam opgegaan in Noord-Holland.

Het bestuur bestond daarna uit;
Ep zeggers voorzitter(bvkid), Jack Groot secretaris, Jan Raterink penningmeester, Trees Burgman(bvznh), Jan
H ofstee(bvkifl , Greetje LuiíKrul(bvznh), Piet Scheel e(rzzn).

Met het novembernummeÍ van november 2013 is KOORKLANKEN overgegaan naar een mededelingen
blad dle dlgitaal verspreid werd.

Per 1-1-2016 heeft het laatste lid van onze Algemene Afdeling opgezegd.

Op 16 december 2016 heeft de algemene Ledenvergadering van de VNK unaniem ingestemd met het voor.
stel van het bestuur om de ontwikkeling en promotie van de koorzang in Nederland op een nieuwe manier te
organiseren en ondersteunen in een nieuwe organisatie onder de naam, Koornetwerk Nederland.
Tijdens een Algemene Ledenvergadering VNK op 19 april 7017 te Utrecht is de transirie VNK. Koornerwerk
Nederland met algemene stemmen aangenomen.

Door deze onrwikkelingen is gebleken dat de tussenschakel, wat de LOPRZ dus eigenlijk is, overbodig bleek
te zijn en kon worden weggenomen.
In de vergadering van november 2077 werd besloten om de LOPRZ op te heffen per I.I.70I9.

I
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&oní von Zangfrpren in Friesknd

Secr.:Dhr G. Dijkstra
Burg. Vlaskampstraat I 5

901 6 GD Sint-Annaparochie
tel:0518-403106
E-mail : info@bond-van-zangkoren-friesland.nl

Ook in Friesland gaan de veranderingen in de ko-
renwereld door.
Er komen steeds meer popkoren, soms van heel
hoge kwaliteit, en het aantal meer tradionele
(klassieke) koren daalt. Reden hiervan is vaak de
leeftijd van de koorleden. Als bestuur van de bond
hebben wij deze ontwikkeling in een aantal verga-
dering besproken en hebben een aantal veranderin-
gen doorgevoerd die aansluit bij de wensen van
onze leden.
Voor ons jaarlijks concours hebben wij een andere
opzet gekozen. Dit wordt het open Fries kampioen-
schap. Daarnaast geen wij in het najazr een zan-
gersfeest organiseren met wel een beoordeling van
de deelnemende koren, maar geen wedstrijdele-
ment.
Verder zullen wij, soms in samenwerking van de
Drentse bond, meer workshops of informatie da-
gen organiseren.
De eerste reacties van leden zijn positief.
Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij
hierin de juiste weg hebben gekozen,

Tjeerd Velstra,
Voorzitter
Bond van zangkoren in Friesland.

Belangrijke data:
Zaterdag 9 maart 2019:
Jaarvergadering in De Oerdracht te Joure

Zaterdag 6 april:
concours met open kampioenschap Friesland in De
Oerdracht te Joure

Najaar 2al9:
zangersfeest (met in principe alleen een kritisch
jury verslag, nog in ontwikkeling)
Keunstwurk/SAKo Fryslán zijn weer bezig om
een stipelrffnte te organiseren in het voorjaar
2019. Momenteel is er nog geen nieuws te melden,
maar het secr. zal de koren van de BvZIF op de
hoogte proberen te houden.

Jubilarissen na mei 2018:
Baukje Marijke Felker's: Lily Leaves Leeuwar-

den,25 jaar: speldje en oorkonde
Dir(e Smid: Lily Leaves Leeuwarden:25 jaar,

25 jaar: speldje en oorkonde
Beide jubilarissen worden namens hun zangers

vrienden en vriendinnen binnen de bond van
harte gefeliciteerd en hopen dat ze nog vele
jaren met plezier op hun koor mogen zin-
gen.

Over Keunstwurk:
Als netwerkspeler van formaat is Keunstwurk dé
culturele partner van het culturele veld in Fryslán.
Hiermee is Keunstwurk dé expertise- en adviesor-
ganisatie voor cultuur, amateur- en professionele
kunst in de provincie.
Keunstwurk geeft informatie, advies en ondersteu-
ning, brengt mensen, partijen en organisaties samen
en schept zo voorwaarden voor een sterke culturele
infrastructuur in Fryslán.
Via het secretariaat van de BvZiF is onlangs weer
de regelmatig verschijnende Nieuwsbrief verspreid.
Deze keer met een interessant item over "X'ondsen
zoeken". Wilt u hier meer over weten: zie de fond-
sendatabase van Keunstwurk of informeer bij
Keunstwurk.
Info Keunstwurk: 058-23 43 43 4.

Koningin Maxima bij ondertekening convenant:
Hare Majesteit is erevoorzitter van het platform
"Meer muziek in de klas". Op initiatief van Keunst-
wurk hebben vertegenwoordigers van de provincie,
gemeenten, onderwijs, opleiders en culturele instel-
lingen zich aangesloten bij de beweging "Meer mu-
ziek in de klas" En vanuit een gezamenlijk platform
is er gewerkt provincie breed convenant. Een con-
venant waarin alle betrokken partijen uitspreken dat
zij er samen voor gaanzorgen dat alle basisschool-
kinderen in de provincie Fryslàn in2}22structureel
muziekonderwij s krij gen.
Meer info via Kultuerfilter van Keunstwurk (bron
Nieuwsbrief Keunstwurk)
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Brffzenije 20 jaar:
Afgelopen zondagmiddag 7 oktober 2018 was ik
op uitnodiging bij het concert van Brirzenije ter
gelegenheid van hun twintigjarig bestaan. De grote
zaalvan 't Haske in Joure zat bomvol met onge-
veer 300 belangstellenden.
Het was een prachtig concert van een koor met een
eigen geluid. 50 dames onder begeleiding van drie
vrouwelijke accordeonisten zongen een diversiteit
aan liedjes. Er kwamen nummers voorbij in het
Nederlands, Fries, Engels, Duits, Frans en Ierse
folksongs.
Soms werd er luid meegezongen door de zaal..De
sfeer zat er goed in, zeker ook door de bijdragen
van het duo I.K.E.A.
Dirigent Lars Mulder had het koor goed in de
hand. Ik heb gen foutje gehoord. Namens de de
BvZiF heb ik het koor gefeliciteerd en de hoop uit-
gesproken dat ze nog lang mogen bestaan en dit
enthousiasme erin houden.
Tjeerd Velstra, voorzitter Bond vanZangkoren in
Friesle-nd.

Beste Gauke,
Jammer dat de Koorklanken wordt opgeheven.
Toch willen we als vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien
nog wel gebruik maken van uw aanbod om nog een-
maal kopij aan te leveren of komt er voortaan misschien
een soort nieuwsbrief? We zien wel wat het wordt.

Hierbij 2 aankondigingen voor de agenda:

Vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien houdt op maan-
dagavond 17 december a.s. een Kerstconcert olv. diri-
gent Jelly Meijer in Sloten. Medewerking wordt verleend
door de bekende zangeres Louiza Saitova uit Woud-
send en Trijnie Ferdinands uit Sloten zal het koor bege-
leiden op viool. Aanvang 19.30 (onder voorbehoud)
inloop een half uur hier voorafgaande. Het concert vindt
plaats in soc. cultureelcentrum De Poarte, Kerksteeg te
Sloten.

Verder heeft de gemeente De Fryske Marren een ste-
denband met Drolshagen in Duitsland. ln 2019 is het
precies 50 jaar geleden dat de gemeenten deze band
met elkaar zijn aangegaan. Een S0-jarig jubileum is
natuurlijk niet zomaar iets en daarom vindt er een fees-
telijke uitwisseling plaats in het Hemelvaartsweekend
van 3'1 mei Um 2 juni 2019. Het gehele weekend zijn er
diverse activiteiten en een onderdeel daarvan is een
gezamenlijk concert van vrouwenkoor Cantare uit lse-
ringhausen en vrouwenkoor De Sleattemer Kaaien uit
Sloten. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 31 mei
2019 in de Grutte Tsjerke te Sloten.

Voor beide concerten worden lezers van dit blad van
harte uitgenodigd, maar kom wel op tijd, want vol = vol.

Met vriendelijke groet,
namens De Sleattemer Kaaien
Klaartje Lubach

' .ffïn-
'r!-ififr;á r4
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Jubilea april t/m oktober 2018

In deze periode zijn weer een aantal jubilarissen
gehuldigd. Zij heb6en een welverdiendê oorkonde
ontvangen voor jarenlang lidmaatschap van hun
koor.
Onze hartelijke gelukwensen voor deze trouwe le-
den!

,dpril

Het Rozenkoor, Amsterdum
Marga van der Zwaan 25 .jaar
Anneli Tuinhof 25 jaar

Dsmeskoor Middelwijck, Middenbeemster

POPKORENFESTIVAL

De Bond vanZangkoren in Noord-Holland organi-
seert op zaterdag 17 november a.s. een spetterend
Popkorenfestival!

Locatie: Theater De Binding, Bosgroet 12,
17 22 KC Zuid-Scharwoude

Aanvang: 11.45 uur.
Entree: gratis

Deelnemende koren, waarvan een aantal met live-
band:
Happy Together (Zw aag),
Pop- en Showkoor Heartt,eat (Koedijk),
Popkoor Cheezzzt (Alkmaar),
Popcom (Heerhugow aar d),
De Hom Singers (Alkmaar),
The Midway Singers (Alkmaar),
Sweet Things (Alkmaar),
Pimpkoor Wilde Haver (Alkmaar),
Mescalanza (Den Helder),
Sparkle (Velsen),
Afslag Edam (Edam)

Komt u ook kijken en luisteren?

Nadere informatie vindt u op onze website: http:ll
www.korenbond-nh.nl.

Voor inlichtingen:
Koos Remmé:
ja.remme@gmail.c , of
Miriam Klein-Machtel:
miriammachtel@hotmail. com.

Nieuws van
de Bond van Zangkoren in
Noord-Holland

Secr.:Mw. M. Groot-de Boer
Platanenlaan 38
1613 TP Grootebroek
tel:0228 - 522154
e-mail : secretaris @korenbond-nh.nl
www.korenbond-nh.nl

Drieb un koor, Venh uizen
Marianne Maftens 60 jaar

Senternber

Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace
Dorry de Graaf 25 jaar

Fiejesta koor, Amsterdam

Elly Vanwersch

Juni

Rea van Asselt
Alie Klein
Rita Kait

Oktober

Four Winds, Oostwoud
Anja Biemold
Gré Boerlage
Luc Hoogland
Marja Kok
Vronie Schilder
Sjaan Sneek
Trees van Straten

25 jaar

25 jaar
25 jaar
25 ja:r

25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaat
25 jaar
25 jaar
25 iaar

Pop- en Showkoor Hertbeat uit Koedijk

De Hornsingers uit Allcrnaar
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WORKSHOP GOSPEL, CLOSE HARMONY /
A CAPELLA, ROCK enloi SIXTIES

Op zaterdag 6 april 2019 organiseert de Bond van
Zangkoren in Noord-Holland een workshop Close
Harmony c.q.A Capella, Rock en/of Sixties.

Workshopleiders zijn:
llse Huizinga, Monique de Adelhart Toorop en Ma-
riecke Lepeltak. Betty Borstlap is nog niet hele-
maal zeker

We hebben contact gehad met Rudolph Hunnik.
Hij is bereid deze dag zowel een workshop "deel 1

Persber!cht schrijven" als "deel 2 Publiciteit ma-
ken" te doen.
Doorgang hangt af van het aantal inschrijvingen
hiervoor".

Laatste concert Franz Liszt Kamerkoor

W qPIRIT qANE ALL DAY!

Het Franz Liszt Kamerkoor
zingt op zijn laatste concert hoogtepunten

uit het repertoire.
Werken van Liszt, Finzi, Raas, Purcell, tauré,

Guastavino, Lassus en Whitacre
Muzikale leiding:

Eric Jan ioosse
Met medewerking van

Kees van Zantijk, piano en

Cees van der Poel, orgel

Zondag L8 november 20t8, Amstelkerk
Ouderkerk aan de Amstel

Aaanvang L5.00 uur
Toegangsprijs € 1_0,00

Vrienden van het Franz List Kamerkoor en oud-
leden gratis, Kinderen tot 12 jaar gratis

www.fra nzlisztka merkoor. nl

BeYe muziekliefhebber,

Operokmr Wesïfiisio Contot uil Onderdiik verzorg, weer hel iooÍliiks concerl. Wqnneer?

Zondog 4 november 2018 om 15.00 uur

in de Gerordus Molellokerk, Nes 134, Onderdiik

onder leiding von dirigent Wim Diikstro.

llet medewerking vonr
Soproon; Fenno Ogroiensek

Tenor: Sebostion Brouwer
BolBoriton: Hons de Vries

Begeleiding: Willem Woestenburg

Voor de pouze brengen wij muzikole Írogmenten uil opero's von de componisten

V. Bellini, W.À. Mozort, G. Puccinl, G. Donizetti, A. Ponchielli en G. Rossini.

No de pouze slooi hef concert gehel in hei teken von operostukken von G. Verdi.

Volop genieten dus von de schífierende sqmenzong von de solislen en het koor WestÍrisio Coniol

lregongsprils € 17,50 - Voorrerkmp € 1ó,00. Zorg iiidig vrcr koorten.

Deze kun! u in de voorverkmp bestellen viq de website w,westkisiocontoi-nl
oÍ ieleÍonisch bii Joke Koomenoker 022&58 I 238/06-13ó95882.
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Nieuws van de
Regionale
Zangersbond
Zuidwest
Nederland

Secr.:Dhr D. Vos
Deltaweg 5

4328 GE Burgh Haamstede
tel. 0111 - 65 l8 i4
E -mail : dav os@zeelandnet.nl

Enige informatie.
Het bestuur is met 2 personen uitgebreid. De da-
mes Marieke Otterspeer en Anneke Bouman zijn
toegetreden en hebben voorlopig de functie van
adjunct. Alle bestuursvergaderingen hebben zij dit
jaar bijgewoond. Het bestuur bestaat nu uit 7 per-
sonen.

Momenteel zljn er 46 koren bij de RZZN.
Het bestuur is met een wervingsactie bezig.

De Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland is
momenteel bezig om wederom een groot concert
ten gehore te brengen.
Reeds vanaf 2A januari van dit jaar wordt er druk
geoefend het minder bekende werk van G. Rossini
"Petite Messe Solennelle" in te studeren.
Zo'n kleine honderd zangerc en zangerssen hebben
zich aangemeld.
Acht zaterdagen zljn er uitgetrokken om onder lei-
ding van dirigent Ardjoena Soerjadi de muziek in
te stude;:en.
Het blijkt al snel, dat het een vrij lastig muziekstuk
is. Een extra repetitie is dan ook noodzakelijk.
Totaal zijn dat er nu acht.
De begeleiding is op piano en harmonium. Rien
Balkenen is de pianist en Marien Stouten bespeelt
het harilonium.
De solisten zijn: sopraan Marlotte van 't Hoff,
mezzosoltraan Boukje van Gelder, tenor Jelle Lei-
stra en de bariton David Visser.
Twee concerten zijn gepland:
10 novenber in de Sint Jacobskerk van Vlissingen
24 nover:rber in de Sint Catharijnekerk van Briel-
le.
Beide clncerten beginnen om 14.30 uuren duren
ongeveer 2uur, daar is de pauze bij inbegrepen.
Er is oo 2 piaatsen gerepeteerd nl. in Goes en in
Rockanje.
De generale repetitie wordt gehouden op 3 novem-
ber.
\Ve horen op volle kerken. Op diverse manieren is
er reclane gemaakt: verspreiden van flyers, berich-
ten in kranten, regionale omroep ed.
Kaaden zijn te bestellen via de website:
www.rzzn.nl

Over een nieuw project voor het komende jaar
wordt al weer nagedacht.
Ook zal er in 2019 een Zangersfestival nieuwe stijl
worden gehouden, maar daarover later meer infor-
matie.

Helvoets Dameskoor

ZONDAGMIDDAGCONCERT.

Op 18 november a.s. geeft het Helvoets Dameskoor
haar jaarlljks concert. Dit jaar is als locatie de Ned.
Herv. Kerk in Nieuwenhoom gekozen.
IVij brengen u een afwisselend repertoire van klas-
siek tot musical. Ook uit de film As it is in Heaven
zullen wij twee prachtige werken zingen.
Als solist zal sopraan Marloes Buitendijk-Campo
optreden. Op dit moment zingt Marloes in zowel
het grootkoor als het kamerkoor van Toonkunst
Rotterdam. Daarnaast treedt zij regelmatig op met
het door haar zelf opgerichte Campo kwartet. Eén
van de hoogtepunten was een optreden tijdens het
Vaasa koren festival in Finland.
Zï1 zingt voor de pavze een aantal klassieke lie-
deren en na de pauze een aantal publiekslievelingen
uit het musical repertoire. Samen met Marco Ouds-
hoom, naast onze dirigent ook oprichter en muzi-
kaal leider van Be Vocal, zingt zij een duet uit de
Phantom of the Opera. De begeleiding van deze
middag is in de vertrouwde en virtuose handen van
pianist Marcel van Gameren.
De middag begint om 14.30 uur. Toegang incl.
consumptie: 10 euro voor volwassenen en 5 euro
voor kinderen (tot 12 jaar)
De kaarten zijn te bestellen via ons secretariaat:
0643265999, onze Facebookpagina: Helvoets Da-
meskoor en via onze leden.
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Bond van iq"oren N
rN DRENTHE @j/
Secr.: Jochem Weggemans
Yaart i'|12
7833 AA Nieuw-Amsterdam
Mob.06-46353516
E-mail : admin @bvkid.nl

TonegÍdo
qernenqd kccr
De gemengde zangvereniging TONEGIDO uit
Gasseite heeft met een herfstconcert in het Wit-
te Kerkje een roerige en heftige periode afge-
sloten.
De aanloop naar het concert verliep geheel an-
ders dan gepland. Allereerst werd een maand
voor het als zomerconcerl geplande concert af-
scheiC genomen van de dirigent. Gelukkig wist
onze pianiste een tijdelijke vervanger te rege-
1en.

Heftig was het plotselinge overlijden van een
van onze leden op de donderdag voor het ge-
plande concefi. Op de dinsdag daarvoor deed ze
nog gewoon mee tijdens de repetitie. Dit was de
aanleiding het concert uit te stellen en zo werd
het zomerconcert een herfstconceft .

Zondagmiddag 30 september was het eindelijk
zoveï dat het concert kon plaatsvinden. Het
koor was er helemaal klaar voor en de kerk was
tot en met de laatste plek bezet.

Onze tijdelijke dirigent Peter Stam beviel het
bij ons zo goed dat hij ondertussen onze vaste
dirigent is geworden. Hlj heeft ons enorÍn gesti-
muieerd het beste uit onszelf te halen.

Voordat we echt gingen zingen werden er eerst
nog twee leden gehuldigd die samen al meer
dan een eeuw in koorverband hebben gezongen.
Geertje Hakkert werd gehuldigd omdat ze meer
dan 60 jaar brj meerdere koren zing!, waaÍvan
vele jaren bij Tonegido.
Gezien Oosting werd gehuldigd omdat ze 50
jaar lid is van Tonegido.
Beide dames ontvingen een oorkonde en bloe-
men van de voorzitter van de Bond van Koren
in Drenthe Ep Seggers, die zelf ook al vele ja-
ren iid is van ons koor.
Ook van Tonegido kregen de dames een cadeau

en bloemen.

Het concert bestond uit een zeer gevarieerd pro-
gramma.
Het begon met het Alleluja ven Mozart en het ein-
digde met het Halleluja van Leonard Cohen.
Daartussenin onder andere een tweetal stukken
van Bortnianski, die door de mooie akoestiek van
het kerkje geweldig tot hun recht kwamen, de van
de top 2000 bekende Bohemian Rapsody en de

Forel van Schubert in een Drentse versie.

Ook het Zweedse Gabriëlla's Song uit de film As
it is in Heaven kwam voorbij, evenals Memory
van Andrew Lloyd V/ebber en Candle in the
wind, dat door Elton John werd gezongen bij de
begrafenis van Prinses Diana.

De invloed van de nieuwe dirigent was duidelijk
merkbaar en er werd goed gelet op zijn aanwijzin-
gen.
Dat alles werd als vanouds sprankelend op de pia-
no begeleid door Margreet Puite.

Het concert werd afgewisseld door twee intermez-
zo's van dirigent Peter Stam op saxofoon en Mar-
greet op de piano. Het waren twee spetterende
optredens, die door het publiek werden beloond
met een daverend applaus.

Ook over het optreden van Tonegido was het pu-
bliek enthousiast, hetgeen bleek uit het applaus
tijdens het concert en de reacties na afloop van de
bezoekers. Al met al een zeer geslaagd concert.

Jqn Kamstra

Tot ziens bij

)Ê

koornetwerk
nederland
E: inÍo@koornetwerk.nl
l: www.koornetwerk.nl

A: Bartókstraat 4
6661 AT Elst
The Netherlands
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