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Voorwoord	
 
 

Aan alle leden, 
 
In dit verslag kijken we terug op het jaar 2021 van onze Bond. Een jaar waarin we met elkaar graag 
weer verder wilden, daar waar het in het voorjaar van 2020 voorlopig was gestopt.  Maar ook in 
2021 hinderde het ons welbekende virus een nieuwe start en bleven onze activiteiten beperkt. 
 
Vorig jaar noemde onze voorzitter Tjeerd Velstra nog in zijn voorwoord dat hij blij wordt in het 
voorjaar. Alles begint weer te groeien en bloeien en er ontstaat nieuw leven. Dat het licht weer 
schijnt aan de horizon. Daar sluit ik mij ook graag bij aan. 
 
In de herfst van 2021 heb ik zijn taken als voorzitter mogen overnemen. Samen met de mede- 
Bestuursleden willen we van 2022 een mooi jaar maken. Een jaar waarin we weer samen verder 
gaan. Waarin we als koren weer kunnen zingen en samen plezier maken. Tijdens de repetities maar 
ook graag tijdens de optredens die we zo hebben gemist. 
 
Net als in 2020 en 2021 was het in 2022 niet mogelijk om een nieuwe editie van het open Fries 
Kampioenschap op te starten. Dat schuiven we graag door naar 2023. We willen wel als bestuur 
onze uiterste best doen om in het najaar een zangersfeest nieuwe stijl te organiseren. In de 
komende vergaderingen willen wij daarmee beginnen. 
Zoals het nu lijkt zijn drie bestuursleden aftredend en zijn we dus naarstig op zoek naar nieuw 
bestuurstalent. Kent u iemand of lijkt het uzelf wat toe? Neem dan gerust contact met ons op! 
 
Voor nu bereiden we ons voor op de komende ledenvergadering. Veel plezier met het lezen van ons 
jaarverslag en wij ontmoeten u graag aldaar. 
 
Op naar een nieuwe start van groei, bloei en licht aan de horizon. 
 
 
 
Lute van der Bijl, 
Voorzitter 
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Bestuurssamenstelling	
 
In het jaar 2021 werd het bestuur gevormd door: 
	
Voorzitter:                              Lute van der Bijl, Scherpenzeel 
Secretaris:    																									Gauke Dijkstra, Sint Annaparochie 
Penningmeester																			Marije Peters-Greven 
Vicevoorzitter                         Albertje van Wattum, Drachten 
Algemeen bestuurslid:          Piety Hooghiemstra-Paulusma											
																																															Tjeerd Velstra, Akkrum 
																																															Margriet Petter, Joure 
                                                  Jelly Meijer, Joure 
 
 
 
Met trots benoemen we ook onze ereleden, die in het verleden veel werk hebben verricht voor de 
bond. 
            Dhr. Hofstee 
            Dhr. Sj. Haantjes 
            Dhr. R. Visser 
 
 
 
In de komende jaren zullen aftreden of herkiesbaar worden gesteld: 
             2022:   Marije Peters (niet herkiesbaar) 
                          Albertje van Wattum 
                          Tjeerd Velstra 
                          Gauke Dijkstra (niet herkiesbaar) 
                          Piety Hooghiemstra (niet herkiesbaar) 
              2023:  Lute van der Bijl 
                          Jelly Meijer 
              2024:  Margriet Petter 
 
 
    
 
 
In 2021 kwam het bestuur vier keer bijeen voor een vergadering. Vanwege corona de eerste keer via 
Zoom op 19 januari en op 29 maart. Daarna in het van der Valkhotel te Leeuwarden en 
achtereenvolgens in de Flecke te Joure. 
Eveneens heeft de werkgroep aangaande de WBTR, bestaande uit Lute van der Bijl, Gauke Dijkstra 
en Jelly Meijer, een aantal gesprekken gehad met de notaris Breuker te Drachten. 
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	Overige	taken	
 
Koornetwerk	Nederland	
Vanaf 1 januari is de Bond van Zangkoren in Friesland rechtstreeks aangesloten bij Koornetwerk 
Nederland, een koepelorganisatie voor Nederlands Korenbonden. Koornetwerk Nederland zet zich 
in om zichtbaarheid en draagvlak van de  Nederlandse koorsector te verbeteren en 
kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst. Ook kunnen wij als bond via 
Koornetwerk Nederland gebruik maken van een fors gereduceerd BUMA-tarief. Op 24 mei 2019 
vond de algemene ledenvergadering van Koornetwerk Nederland plaats, waar Albertje en Gauke 
naar toe zijn geweest. Dit was een zeer inspirerende vergadering waarbij Albertje en Gauke een zeer 
positieve indruk hebben gekregen van deze koepelorganisatie. Ook zijn er meerdere bijeenkomsten 
georganiseerd waar de bondsbesturen werden uitgenodigd. Zo was er een overleg over BUMA-
Stemra (ook hier zijn Gauke en Albertje naar toe geweest) en was er een strategiebijeenkomst voor 
de toekomst van de korenwereld. Momenteel wordt er een werkgroep opgezet omtrent de FEMU. 	
Tevens is er een Coronamanager aangesteld; Erica Tervelde. Ook is er besloten om een Werkgroep 
Diensten in het leven te roepen. Deze werkgroep onderzoekt welke diensten er binnen Koornetwerk 
Nederland worden aangeboden, en wat daarin een goede aanpak en rolverdeling zou kunnen zijn. 
Op 15 mei heeft de voorzitter een Zoomvergadering bijgewoond van KNN en deze positief ervaren. 

 
 
SAKO 
Gauke Dijkstra is als vertegenwoordiger van de Bond van Zangkoren in Friesland voorzitter van de 
SAKO, Stichting Samenwerkende Korenorganisaties Friesland.  Inmiddels zal Albertje van Wattum de 
plaats van Gauke binnen  de SAKO innemen, mogelijk als voorzitter, maar dat is nog niet bekend. 
SAKO behartigt de belangen van de koren uit de provincie door de samenwerking aan te gaan met 
de regionale zangersbonden. Dit doen zij door het opleiden van muzikaal talent en door het 
organiseren van evenementen voor koren. Ook biedt SAKO advies op maat en financiële middelen 
voor de amateurkoren in de provincie Friesland. Eenmaal per jaar kan een koor een verzoek 
indienen bij het SAKO bestuur voor een bijdrage (maximum € 150,00) voor een bijdrage voor een 
workshop m.b.t. kwaliteitsverbetering van het koor.  



6 
 

Bestuursleden	gezocht!	
Zoals in het voorwoord te lezen is, is in het afgelopen jaar helaas extra duidelijk geworden dat wij 
zonder nieuwe bestuursleden een sombere toekomst tegemoet zien. Zonder nieuwe bestuursleden 
kunnen wij de continuïteit van de bond niet garanderen, zeker omdat een aantal bestuursleden 
heeft aangegeven dat zij niet opnieuw verkiesbaar zullen zijn wanneer hun termijn afloopt. We 
vragen aan de koren om hun leden te benaderen of er belangstelling bestaat voor een plaats in het 
bondsbestuur. 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 7 maart 2020 zijn er twee nieuwe bestuursleden 
gekozen; Lute van der Bijl en Jelly Meijer. 
 
Op dit moment bestaat ons bestuur uit 7 bestuursleden, te weten een voorzitter, penningmeester, 
secretaris, vicevoorzitter en drie algemene bestuursleden leden. We zijn een informeel gezelschap 
variërend in leeftijd en achtergrond. 
 
Waar staat de Bond van Zangkoren in Friesland voor? 
De Bond van Zangkoren in Friesland behartigt de belangen van koren en haar leden in Friesland. Wij  
zijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland en daarnaast is één van onze bestuursleden betrokken 
bij het provinciaal bestuur van de SAKO. Wij organiseren op jaarlijkse basis een succesvol concours in 
Joure en we hebben de ambitie om meer te gaan organiseren voor onze lidkoren. 
 
Wie zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon die betrokken is in de koorwereld. Omdat we de 
komende jaren graag meer willen aanbieden aan onze koren zoeken we iemand met een frisse blik, 
creativiteit en enthousiasme om nieuwe dingen aan te pakken. Bestuurservaring is geen vereiste, 
een frisse blik wel! 
 
Waar bestaan de taken uit? 
De hoeveelheid tijd die je besteedt als algemeen bestuurslid is beperkt, we komen ongeveer vijf à 
zes keer per jaar bijeen voor een vergadering. Tijdens een vergadering bespreken we bijvoorbeeld 
de organisatie van het concours, ontwikkelingen bij (zuster-)bonden of Buma-Stemra, mogelijkheden 
voor workshops en/of cursussen, veranderingen in wet- en regelgeving, etc. De voertaal binnen het 
bestuur is Nederlands. Tussendoor worden zaken indien nodig per mail behandeld. Daarnaast 
proberen we zoveel mogelijk in te gaan op uitnodigingen van lidkoren voor een concert of jubileum. 
Rond het concours zal er altijd wat meer drukte zijn, omdat het bestuur de hele dag aanwezig is om 
alles in goede banen te leiden. Ook zijn we uiteraard als volledig bestuur aanwezig bij de 
jaarvergadering.  
 
Ook zoeken wij iemand die affiniteit heeft met financiële zaken, aangezien de penningmeester na 
volgend jaar zal stoppen met haar bestuurstaken. Wij hopen dat er iemand is die dit wil overnemen 
gedurende het komende jaar zodat alle zaken goed overgedragen kunnen worden. 

 
Herkent u uzelf hierin en wilt u een steentje bijdragen in de koorwereld? Neem dan snel contact 
met ons op! U bent van harte welkom om eens sfeer te proeven tijdens een vergadering. 
Reageren of vragen stellen kan door een e-mail te versturen naar info@bond-van-zangkoren-
friesland.nl of door telefonisch contact op te nemen met Gauke Dijkstra (0518 – 403106) 
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Website	Bond	van	Zangkoren	in	Friesland	en	Facebook	
We zijn blij te kunnen constateren dat zowel onze website als de Facebookpagina goed bezocht 
worden. We hopen op deze manier nieuws voor de koren of uitnodigingen van concerten snel bij de 
koren te kunnen krijgen. Ook de nieuw toegevoegde pagina ´Vraag en Aanbod´ lijkt in de smaak te 
vallen, we hebben al verschillende oproepen gehad en hopen natuurlijk dat dit de koren ook 
geholpen heeft. Verder hebben we een pagina op onze website met een overzicht van al onze 
lidkoren. Hier kunnen de koren een kort stukje informatie over het koor plaatsen met indien 
beschikbaar een logo van het koor en een link naar de website. We hopen hiermee dat 
geïnteresseerden de koren beter kunnen vinden, want een ledentekort speelt bij vrijwel alle koren. 
Als er missende of onjuiste gegevens bij uw koor staan of als uw koor er nog niet bij staat horen wij 
dat graag, dan passen wij de gegevens aan! 
 
Om onze bereikbaarheid te vergroten is onze website nu niet alleen via www.bond-van-zangkoren-
friesland.nl te bereiken maar ook via www.bondvanzangkorenfriesland.nl. U komt met beide links op 
dezelfde website uit. 
 
Ook onze Facebookpagina wordt goed bezocht. Wij plaatsen hier geregeld verslagen van bezoekjes 
of aankondigingen van concerten van onze leden. Door de leuke reacties en het vele delen van de 
berichten hebben we het afgelopen jaar een groot publiek bereikt! Heeft u ons nog niet gevonden 
op Facebook? Zoek ons dan op (Bond van Zangkoren in Friesland of rechtstreeks via 
www.facebook.com/bondvanzangkorenfriesland)  en like ons zodat u ons blijft volgen! 
 
We nodigen de koren uit om in 2021 net zoveel kopij (of meer) 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. 
 

www.bond-van-zangkoren-friesland.nl en www.bondvanzangkorenfriesland.nl 
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Bijgewoonde	activiteiten	in	2021	 	
 
Huldiging jubilarissen Noord Nederlands Jagerskoor Prins Hendrik te Donkerbroek 
 
Bovengenoemd koor, aangesloten bij onze bond, had twee leden die nog niet waren gehuldigd voor 
25 jaar trouwe dienst op het koor. Daarom reisde Gauke Dijkstra, secretaris van de bond af naar  

 
Donkerbroek om daar als een soort mistery guest te worden geïntroduceerd. 
Het bestuur wilde de verrassing zo optimaal mogelijk houden. Daarom werd Gauke als nieuw, 
belangstellend lid geïntroduceerd en deed als zodanig mee aan het begin van de repetitie o.l.v. Feike 
van Tuinen. Inzingen dus! Daarna kreeg Gauke het woord om de twee zeer trouwe jubilarissen te 
huldigen. 
 
De eerste, de heer Sierd Geertsma, al 30 jaar trouw lid, maar was bij zijn 25-jarig jubileum door 
omstandigheden nog niet gehuldigd. Daarom werd dat verzuim nu goedgemaakt. De heer Geertsma 
was jarenlang penningsmeester voor het koor, maar daarnaast een groot liefhebben van de muziek 
van het koor . Voor hem dus niet moeilijk om de 25 jaar vol te maken en al een heel eind op weg om 
misschien zelfs wel de 50 jaar vol te maken. 
De tweede was de heer Klaas de Boer, 25 jaar trouw lid. Daarnaast al jaren de voorzitter die altijd 
klaar staat voor het koor. Begenadigd zanger die zeer gezien is op het koor, met name voor alles wat 
hij doet voor het Jagerskoor. 
 
Beide heren werden in het zonnetje gezet en hartelijk gelukgewenst namens de Bond van Zangkoren 
in Friesland. De secretaris liet zijn wensen gepaard gaan met de bekende speldjes en oorkondes en 
schriftelijke felicitaties en hij sprak de wens uit dat de beide jubilarissen nog lang met veel plezier op 
het koor mogen zingen en hij wenste vervolgens het koor alle succes toe voor de toekomst en sprak 
de wens uit het koor weer gauw op een zangersfeest te mogen begroeten. 
 
Bestuur, leden en dirigent: hartelijk dank voor jullie uitnodiging. Ik heb met veel plezier nog een deel 
van de repetitie bijgewoond en de koffie met de heerlijke traktatie viel er goed in. 
 
Gauke Dijkstra, secretaris BvZiF 
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Jubilarissen	2021	

 

 

 
 
 
 
 

Afspraken	decoratiesysteem	
 
 

Het decoratiesysteem ziet er 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.

Koor Datum Namen Jubileum 
Mingd Koar Ingelum 1 augustus 2021 De heer IJsbrand Wijnstra 60 jaar 
It Skarsterkoar, Joure 18 september 2021 Mevr. Klaske Jagersma 25 jaar 

 
Jagerskoor Prins Hendrik 
Jagerskoor Prins Hendrik 

30 september 2021 
30 september 2021 

De heer Sierd Geertsma 
De heer Klaas de Boer 

25 jaar 
25 jaar 

Sjongnocht  
Oude- en Nieuwehorne 
Sjongnocht 
Oude- en Nieuwehorne 

1 oktober 2021 
 
1 oktober 2021 
 

Meintje Achtien 
 
Tetsje Post 
 

70 jaar 
 
25 jaar 
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Financieel		Jaarverslag	2021	
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Financieel		Jaarverslag	2021	
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Toelichting	op	exploitatieoverzicht	2021		

Uitgaven		
1. Kantoorbenodigdheden  

Er is dit jaar minder uitgegeven aan kantoorbenodigdheden dan begroot. We hebben, 
mede door het aflassen van evenementen door de corona-crisis, weinig per post verstuurd 
waardoor papier- en inktkosten zijn bespaard.   

2. Porto- en websitekosten  
Dit betreft verzendkosten met name de verzendkosten van het jaarverslag. Er zijn nog 

postzegels op voorraad, terug te vinden in de balans. Ook zijn dit jaar de websitekosten 
betaald.   

3. Drukwerk  
We hebben geen drukwerk van briefpapier of enveloppen gehad.   

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

5. Vergoeding bestuur  
Er is 100 euro meer uitgegeven doordat we tijdelijk een bestuurslid extra hebben in 

overbrugging naar het aftreden van G. Dijkstra.  
6. Declaraties  

De declaraties bestaan uit reiskosten van bet bestuur.   
7. Ledenvergadering  

Hoger uitgevallen dan begroot doordat een factuur van 2020 in 2021 is betaald.   
8. Educatieve kosten  

Er waren dit jaar geen educatieve kosten doordat ons geplande evenement met 
workshops in november niet door kon gaan door de corona-crisis.   

9. Concours/festival  
Helaas kon zowel het concours als het geplande festival geen doorgang vinden door de 

corona-crisis.  
10. Jubilea/representatie  

Dit betreft kosten voor het drukken van de oorkondes bij een jubilaris. Door verhuizing 
en een andere drukker zijn de kosten hoger dan begroot. Voor 2022 hebben we een 
goedkopere drukker gevonden.   

11. Contributie Koornetwerk Nederland  
De contributie bedraagt €0,25 per koorlid per jaar. Op dit pijlmoment hadden we 1524 

leden.  
12. BUMA  

Door de BZF afgedragen BUMA kosten à €3,21 per koorlid, gebaseerd op 1516  leden 
(door coronacrisis hadden we de mogelijkheid om een nieuwe peildatum voor de 
ledenaantallen door te geven, dit is doorgegeven op 1516 leden, in werkelijkheid waren dit 
1514 leden). Door de corona-crisis is er door BUMA een gedeeltelijke restitutie gegeven. Er 
is voor 26 weken gecompenseerd waardoor de kosten voor dit jaar per koorlid neerkomen 
op €1,605 waardoor het totaalbedrag voor 2021 €2433,18 is. Tevens is er een verrekening 
voor 2020 geweest van totaal €645,28.    

13. Doelreservering  
De doelreservering à €0,25 per koorlid gebaseerd op 1514 leden (€378,50). Dit jaar is de 

doelreservering nog niet overgemaakt naar de spaarrekening, dit zal in 2022 alsnog 
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gebeuren. Bij opzegging van het lidmaatschap is restitutie naar rato gegeven.  De totale 
doelreservering van 2021 bedraagt daarom €377,36.   

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

15. Overig (uitgaven)  
Dit betreft uitgaven voor een bloemetje bij ziekte en dergelijke.   

Inkomsten		
16. Contributie koren  

Het aantal gefactureerde leden voor de volledige contributie was 1514. Er waren geen 
koorleden jonger dan 21 jaar. Er is een korting op de bijdrage voor de BZF gegeven in 
verband met de corona crisis. Doordat gedurende het jaar een koor het lidmaatschap 
heeft opgezegd, is de bijdrage voor de BZF naar rato gecrediteerd (€26,41). Tevens was de 
bumaafdracht lager door compensatie wegens corona en restitutie van 2021 (zie punt 
12).  De contributie was als volgt opgedeeld:  

 
Leeftijd leden  Bijdrage BZF 

2021  
Doelreservering 
BZF 2021  

Contributie  
Koornetwerk  
Nederland  
2021  

BUMA-afdracht 
2021  

Totaal 2021  

<21 jaar  €0,80  
€0,40  

n.v.t  €0,25  €3,21  
€1,23  

€4,22  
€1,88  

21 jaar en 
ouder  

€5,32  
€2,66  

€0,25  €0,25  €3,21  
€1,23  

€8,94  
€4,39  

  

17. Rente  
De rente die dit jaar is ontvangen op de spaarrekening.  

18. Subsidies  
Er is dit jaar geen subsidie verstrekt omdat we geen concours hebben kunnen 

organiseren.   
19. Overig  

Er waren geen overige inkomsten.  
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Toelichting	op	balans	2021		

Activa		

Liquide	middelen		
1. Rabobank betaalrekening  

Geen opmerkingen.  

2. Rabobank spaarrekening  

Geen opmerkingen.  

Voorraden	en	bezittingen		
4. Speldjes  

Er zijn 67 speldjes à € 11,00 aanwezig.   
5. Briefpapier/enveloppen  

Dit is een geschat bedrag op basis van verbruik.  
6. Oorkondelijstjes  

Er zijn 10 oorkondelijstjes à € 3,00 aanwezig.  
7. Jubileumlepels  

Er zijn 2 lepels à € 110,50 aanwezig.  
8. Cartridges  

Er zijn geen volle cartridges aanwezig.  
9. Postzegels  

Er zijn 25 postzegels à € 0,96 aanwezig.  
10. Kopieerpapier  

Er is op dit moment geen kopieerpapier aanwezig.  
11. Automatisering  

Er is begin 2018 een printer voor de penningmeester aangeschaft. De afschrijving is 20% 
per jaar. Deze is in 2022 volledig afgeschreven.   

Passiva  
Voorzieningen:  

12. Doelreservering  
De doelreservering van dit jaar bedroeg € 377,36. Dit wordt vermeld bij passiva omdat 

dit een potje is waar wij alleen bij bijzondere evenementen gebruik van maken.   
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Toelichting	op	begroting	2021		

Uitgaven		
1. Kantoorbenodigdheden  

Het betreft computerbenodigdheden en losse kantoorbenodigdheden. We begroten dit 
jaar meer omdat de printer van de penningmeester is afgeschreven en er geen cartridges 
meer zijn.   

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

3. Drukwerk  
Kosten voor briefpapier en enveloppen en de informatiefolder.  

4. Verzekering  
Premie W.A. verzekering en bestuursaansprakelijkheidsverzekering  

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

 Websitebeheer       € 100,=  
6. Vergader- en reiskosten bestuur  

Kosten om 5 à 6 keer te vergaderen. Kosten voor bezoeken aan lidkoren bij bijzondere 
concerten en jubilea.  

7. Ledenvergadering  
Zaalhuur en consumpties, drukwerk van het jaarverslag  

8. Educatieve kosten  
Het betreft georganiseerde workshops.  Wij hopen in het najaar van 2022, afhankelijk 

van de situatie met corona, toch iets te organiseren voor onze koren.   
9. Concours  

Helaas kan het concours in 2022 geen doorgang vinden in verband met de corona-
pandemie. Wel hopen wij dat in het najaar de situatie zodanig is dat wij, met alle dan nog 
geldende maatregelen in acht te nemen, nog iets kunnen organiseren voor de koren. De 
grove berekening hiervoor is als volgt.   

Zangersfeest	najaar	2022		
 Zaalhuur         € 1900  
 Huur piano’s         € 300  

Lunch- en avondtafel    € 400 
Programmaboekjes      € 650  

 Workshops        Elders begroot  
Presentatie    € 300 Overig     € 300  
Deze extra kosten zullen worden bekostigd uit het bedrag dat op onze spaarrekening 

staat.  
10. Jubilea/representatie  

Oorkondes, speldjes en lepels. Voor het komende jaar verwachten wij geen lepels en 
speldjes te hoeven aanschaffen.   

11. Koornetwerk Nederland 1392 leden à € 0,25 per lid.  
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12. BUMA  
De BUMA-bijdrage voor 2022 is wegens de coronacrisis nog niet definitief vastgesteld 

maar vooralsnog gaan wij uit van 1392 leden a € 3,21 per lid.   
13. Doelreservering  

1392 leden à € 0,25 per lid.  
14. Bankkosten  

Kosten voor zakelijk internetbankieren Rabobank.  
15. Overig (uitgaven)  

Denk hierbij aan presentjes bij afscheid of jubilea van bestuursleden  

Inkomsten		
16. Contributie koren  

Voor het jaar 2022 begroten we 1392 koorleden waarvan geen leden onder de 21 jaar. 
De contributie van de BZF wordt, zoals vorig jaar is vastgesteld, geïndexeerd met de 
inflatiecorrectie (1,6 % op basis van gegevens CPI Nederland) en bedraagt €5,32 per koorlid. 
De BUMA-afdracht is nog niet definitief vastgesteld. Als de daadwerkelijke BUMA-afdracht 
bekend is zal hier bericht naar de koren over volgen.   

 

 
 

17. Rente  

18. Subsidie SAKO  
Wij zullen dit jaar geen concours kunnen organiseren door de corona-crisis en dus geen 

subsidie bij de SAKO aanvragen voor tegemoetkoming van de jurykosten.  
19. Overig  

We verwachten geen overige inkomsten.  
  

  

Leeftijd leden  Bijdrage BZF 
2022  

Doelreservering 
BZF 2022  

Contributie  
Koornetwerk  
Nederland  
2022  

BUMA-afdracht 
2022*  

Totaal 2022  

<21 jaar  €0,81  n.v.t  €0,25  €3,21  €4,27  

21 jaar en 
ouder  

€5,41  €0,25  €0,25  €3,21  €9,12  
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Notulen van de jaarvergadering over 2020 op zaterdagmorgen 11 september 2021 in de 
Oerdracht te Joure 

 
Aanwezig: Dhr. T. Velstra  - voorzitter 
                    Dhr. G. Dijkstra - secretaris 
                    Mevr. M. Peters-Geven -  penningmeester 
                    Mevr. P. Hooghiemstra-Paulusma - bestuurslid 
                    Dhr. L. van der Bijl - bestuurslid 
                    Mevr. A. van Wattum - bestuurslid 
                    Mevr. J. Meijer -  bestuurslid 
                    Mevr. M. Petter - eventueel kandidaat bestuur 
                    Dhr. T. de Jong -  namens de  Bond van Koren in Drenthe 
                    Dhr. S. Scheffers -  namens de Bond van Koren in Drenthe 
                    Dhr. J. Hofstee -  erevoorzitter, Mevr. J. Hofstee-Cats 
                    Dhr. R. Visser – erelid, Mevr. S. Visser-Meter 
                    Dhr. H. Breuker - notaris  
 
Afwezig (m.k.g.): Dhr. S. Haantjes – erelid, Mevr. J. Haantjes 
 
Aanwezig: 28 vertegenwoordigers van 18 koren: 
                    Nim it sa ’t is Jonkerslân 
                    Sjongersnocht Bantega 
                    Holdert koor Drachten 
                    Groep Forte Makkum 
                    Dameskoor De Vriendschap Makkinga 
                    Bildts Frôlys Koor Sint-Annaparochie 
                    Nortepé Singers Noordwolde 
                    Lily Leaves Leeuwarden 
                    Sjongnocht Oude-Nieuwehorne 
                    Zang en Vriendschap Jubbega 
                    Popkoor Akkoord Surhuizum 
                    Vocalinde Oldeholtpade 
                    Skarsterkoar Joure 
                    Ensemble Tiramisu Heerenveen 
                    Koor Excentriek Ryptsjerk 
                    De Sleattemer Kaaien Sloten 
                    Pop4you Hurdegaryp 
                    De Sjongerij Beetsterzwaag 
 
In totaal aanwezig: 40 mensen (inclusief bestuur en gasten) 
 
 
Afwezig m.k.g.: 25 koren: 
                Damesakkoord Grou 
                From Us Dronrijp 
                Boegspetters Harlingen 
                Evergreens Sneek 
                Popkoar Wytmarsum 
                Feansjongers Haulerwijk 
                Popkoor Akkrum 
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             Schola Cantorum Mistúra Berltsum 
             Brûzenije Joure 
             Parnas Seniorenkoor Leeuwarden 
             Sneker Cantorij Sneek 
             Wy dogge ús bêst Heerenveen 
             Excelsior Lemmer 
             La Muze Zwartsluis 
             Mingd Koar Deinum 
             Mingd Koar Jubilate Ingelum 
             Mingd Koar Grou 
             Jagerskoor Prins Hendrik Donkerbroek 
             Frysk Sjongkoar Gorredijk 
             Bitchbeat Bitgummole 
             Sjonggroep Waadwyn Wijnaldum 
             Nocht en Wille Marssum 
             Ned. Herv. Kerkkoor Dronrijp 
              
 

Afwezig z.k.g.: de overige 16 koren. 
 

1.     Opening       1. Om kwart over 10 opent de voorzitter de vergadering. Hij heet een ieder  
                        Hartelijk welkom in de Oerdracht te Joure. Ook de erevoorzitter, de heer 

Hofstee met echtgenote en de heer Visser (erelid) en echtgenote worden 
van harte welkom geheten. Als vertegenwoordiger van Drenthe worden 

                        De heer Tinus de Jong en Sabe Scheffer welkom geheten. 
Sjoerd Haantjes is m.k.g. afwezig. Ook notaris Breuker wordt welkom 
geheten. In coronatijd gaat het meestal wat anders. 

 
 

2. Powerpoint presentatie notaris Breuker 
Lute van der Bijl, bestuurslid van de BvZiF vertelt iets over de WBTR. Vanuit het bestuur 
Is een werkgroep gevormd met Gauke Dijkstra, Jelly Meijer en Lute van der Bijl.  
Deze komt met het voorstel om een de statuten voor de koren aan te passen. 
Notaris H. Breuker begint om 10.20 uur met uitleg over de nieuwe wet. Zie hiervoor de 
reeds toegestuurde sheets van de notaris, welke een weergave zijn van zijn betoog. 
 
Notaris Breuker: 
Vijf jaar geleden is er een wetsvoorstel ingediend ter voorkoming van wanbestuur en 
zelfverrijking, die verenigingen kunnen schaden. Ook al ben je een kleine vereniging, je 
Statuten moeten kloppen. Je wilt geen gedoe. 
Wat is er nu veranderd sinds 1 juli 2021? 
1.Tegenstrijdig belang bij bestuur. Wat is dat? 
De wet geldt overruled. De plicht om de statuten te wijzigen is verstandig voor een goed 
bestuur. Het belang van een stichting en een pe3rsoon kunnen botsen. Er kan geritseld 
worden met facturen etc. Vroeger kon je dan wel in het bestuur blijven zitten. Het 
gebeurt sneller dan je zou denken. Inschakelen relaties. Het gaat vaak mis. 
2.Ontstentenis belet bestuur. 
Sinds juli 2021 regeling als het gehele bestuur verhinderd is. Bv. bij overlijden of coma, of 
niet bereikbaar, geen contact kunnen krijgen na 72 uur, dan noemt men dat 
ontstentenis van bestuur. De wet schrijft voor hoe je dan moet handelen. 
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Toezicht op het bestuur, toezichthoudend orgaan bij alle rechtspersonen instellen. Dit 
geldt meer voor een stichting dan een vereniging. 
Er is een meervoudig stemrecht, de voorzitter heeft geen doorslaggevende stem meer. 
Overgangsregeling van 5 jaar. Ook de taken van bestuurders nauwkeuriger omschreven. 
De nieuwe wet is een verscherping, het rust niet meer op hert geheel. Men is zelf 
verantwoordelijker. Je moet je richten op het belang van de vereniging. De 
aansprakelijkheid wordt sneller binnen gehaald. De wet is meer gericht op het individu. 
3.Doelomschrijving.Hoe kun je vergaderen. Elektronisch vergaderen/stemman. Wie kan 
bestuurslid worden. Bewaartermijn geen 10 maar 7 jaar. Financiële verslaglegging over 
een kalenderjaar, evenals jaarverslag van het bestuur. 
4.Tips. Niets doen is geen optie.  De wet is dwingend. Voldoet u aan ANBI-regels, 
algemeen nut dit. Hoe moet ik oproepen? Elektronisch stemmen? Gemakkelijk. 
5.Voorstel en procedure tot statutenwijziging. 
In overleg met bestuur. Zo efficiënt mogelijk om tijd en geld te besparen. Vereniging 
controleert bij KvK of de gegevens van het bestuur nog actueel zijn. Zo niet dan eerst de 
bestuursgegevens in orde maken. Notaris stuurt een vragenlijst als koor gebruik wil 
maken van  statutenwijziging via notaris Breuker. De notaris maakt een ontwerpakte. 
De inhoud daarvan is in hoofdlijnen met het bestuur doorgenomen. 
De vereniging zorgt voor oproeping besluitvorming en notulering van vergadering met 
volmacht aan notaris. 
De notaris passeert de akte op volmachtbasis en de notaris regelt het vervolg bij de 
Kamer van Koophandel. 
De notaris heeft wat kosten betreft een voorstel aan het bestuur gedaan. Hierover t.z.t. 
meer. 
Vraag uit de zaal; wat te doen bij nieuwe bestuursleden? Deze moeten worden 
ingeschreven bij de KvK en de oude moeten worden uitgeschreven. 
Bij een Stichting geen raad van toezicht. Er is dan maar 1 orgaan om te besturen. Als je 
een rechtspersoon bent, dan ben je persoonlijk aansprakelijk. Als er geen statuten zijn 
dan ben je hoofdelijk aansprakelijk.  De vereniging is aansprakelijk bij opzet door grote 
schuld. Het bestuur is dan aansprakelijk. 
Om 11.15 uur beëindigt notaris Breuker zijn powerpointpresentatie. Hij wordt hiervoor 
hartelijk bedankt en ontvangt van Gauke een lekker presentje. 
 
Hierna gaan we over tot het vervolg van de jaarvergadering. 

3. Vaststellen van de agenda. 
Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

4. Ingekomen stukken. De heer Sjoerd Haantjes heeft zich afgemeld. 
5. Notulen jaarvergadering over 2019. 

5.1.De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
5.2.Marije blijft, mits zich nieuwe bestuursleden aanmelden nog een jaar. 
Margriet Petter van het Skarsterkoar heeft zich aangemeld, maar er moeten nog meer 
nieuwe bestuursleden bij. Henk v.d. Zwaag, die vorig jaar was toegetreden als 
bestuurslid, is na een maand overleden. 

5.3. Het zangersfeest in het najaar 2021 gaat niet door. Er is minder vergaderd. We weten nog 
steeds niet hoe de toekomst eruit ziet. Het concours in april gaat gewoon door zoals we 
altijd doen 

5.4. Bij agendapunt 12.5; een enkeling stelt voor om trouwe leden in een voorrangpot te 
doen, maar dit is nog niet door het bestuur besproken. 

5.5. Notulen zijn goedgekeurd. 
 

6.  Jaarverslag over 2020 
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6.1. Koornetwerk Nederland tarieven Buma. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
       We hebben veel advies van Koornetwerk Nederland gekregen aangaande corona. 

Bij vragen over b.v. Corona kunnen de koren altijd contact opnemen met 
Koornetwerk Nederland via hun website. 

       De voorzitter hoopt dat alles weer op gang komt. 
6.2. Notulen zijn goedgekeurd. 
 

7. Financieel jaarverslag over 2020. 
7.1. Exploitatierekening; deze wordt door de penningmeester toegelicht. Door de 
coronacrisis is er door BUMA een gedeeltelijke restitutie (teruggave over 2020) gedaan. 
7.2. Balans: het bezit van de Bond is toegenomen. Over de exploitatierekening en de 
balans zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
7.3. Begroting: akkoord. Vanwege corona wordt de contributie voor elk koorlid 
gehalveerd. 
De BUMA-afdracht is dit jaar anders en is een schatting. 
 
Dank voor der penningmeester voor het uitgebreide verslag en de heldere toelichting. 
 

8. Kascommissie en benoeming. 
8.1.1.1. Het Frysk Sjongkoar uit Gorredijk heeft de kas gecontroleerd. Ze zijn vandaag niet 

aanwezig, maar ze hebben alles goedgekeurd. De nieuwe kascommissie is 
Vocalinde uit Oldeholtpade en reserve kascommissie is koor Excentriek uit 
Ryptsjerk. 

8.2. Het concours is er volgend jaar wel, maar dit jaar is er geen zangersfeest in het 
najaar. 
8.3. Buma heeft de afrekening over 2021 nog niet gestuurd. Ook voor dit jaar geldt 
gereduceerd tarief i.v.m. corona. De facturen naar de koren worden verstuurd als de 
definitieve BUMA-contributie bekend is. Ook de bon hanteert dit jaar gereducerd tarief 
(-50%). De koren krijgen 2 facturen over 2021 en 2022 snel achter elkaar. 
 
Dank aan de penningmeester voor het gevoerde beleid. 
 

9. Begroting 2021 en contributie 2021 
9.1. Op 7 maart 2020 is besloten die gelijk te houden, alleen inflatiecorrectie toe te 
passen. 
Zie ook agendapunt 7.3. Het blijft zoals het is. Kopiëren van muziek mag niet. Uitgevers 
moeten ook recht van bestaan hebben. 
 

10. BUMA 
10.1. Gauke; Alles blijft nog steeds hetzelfde. Geen discussie meer over cafetariamodel. 
Ook BUMApremie betalen over andere zaken dan alleen gebruik maken van muziek. 
Hier bestaat veel weerstand tegen binnen de koren. Het is een repeterende breuk. 
Voorlopig gebeurt er niks. Kopiëren mag niet. Uitgevers moeten ook geld verdienen. 

11. Bestuursverkiezing, 
11.1 Tjeerd treedt wegens gezondheidsredenen af als voorzitter. Hij blijft wel 
bestuurslid. 
Lute is bereid om voorzitter te worden. Verzoek om Lute als voorzitter te benoemen. 
Een ieder is hiermee akkoord. 
11.2. Marije wil nog een jaar aanblijven als penningsmeester, mits er zich nieuwe 
bestuursleden aanmelden. Margriet Petter heeft zich aangemeld. 
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11.3. De vergadering benoemt bij acclamatie en onder applaus Margriet Petter als 
bestuurslid van de Bond van Zangkoren in Friesland. 
11.4. Maar 1 nieuw bestuurslid is niet genoeg. Er moeten sowieso meer bij!!!!!! 
11.5. Gauke treedt terug op 26 maart 2022. Jelly volgt hem op als secretaris. 
Marije treedt dan ook terug. Lute volgt haar op ? 
Er wordt nog geopperd om bestuursleden te betalen, maar dat idee wordt niet  
gehonoreerd. 
 

12. Jaarvergadering. 
12.1.  Met de datum voor de jaarvergadering over 2021 (12 maart 2022) wordt unaniem 
ingestemd. 
12.2. Helaas konden we ivm de corona-ontwikkelingen het zangersfestival in Burdaard 
niet door laten gaan. Wel laten we het concours doorgaan in 2022 op zaterdag 2 april, 
echter met een ingekort programmaboekje. Hierdoor kunnen de koren het repertoire in 
januari doorgeven, waardoor ze meer tijd hebben om te oefenen. 
12.3. Vanaf september 2021 tot december 2021 moet er weer BUMA betaald worden. 
Dan worden de facturen verstuurd. Ook de bond rekent de helft van de contributie per 
dit jaar. Er worden dus snel 2 facturen achter elkaar verstuurd. 
 

13. Rondvraag. 
13.1. Er kwam een schriftelijke vraag van het koor Excentriek. “Hoe gaan koren om met 
het opstarten?” 
Meerdere koren geven aan dat ze weer los zijn, enkele wachten tot 1 januari. Probleem 
is soms de lokaliteit (te klein voor anderhalve meter afstand). Verder neemt het 
koorbestuur met de leden een beslissing, waarbij de mening van een ieder wordt 
gerespecteerd. 
Uit de vergadering komt ook de opmerking dat een bestuur “niet te betuttelend” moet 
zijn. Alle koren die zijn begonnen houden zich zoveel mogelijk aan de voorschriften. 
Tip: houd ook de website van Koornetwerk Nederland in de gaten. 
Zo gauw er nieuws is wordt dit aan de koren gemaild. 
13.2. Kosten Notaris;  Lute v.d. Bijl; het voorstel van het Bondsbestuur is dat alle koren 
de statuten gaan aanpassen indien deze niet WBTRproof zijn. In principe kan dit door 
notaris Breuker. Als je bij 1 koor de statuten gewijzigd hebt, dan kan dit ook voor 
andere koren gelden. Wel moet de KvK goed zijn en ook de te volgen procedure. De 
notaris is er 3 a 4 uren mee bezig zonder extra toevoeging van het koor; 90 euro per uur 
exclusief kosten 8 euro wettelijke bijdrage en 21% BTW. Totaal ongeveer 400 euro per 
statuten wijziging. Er komt sowieso een bijdrage vanuit het bondsbestuur. Gedacht 
wordt aan 100 euro. Hierover wordt nog een besluit genomen. 
De koren worden binnenkort geïnformeerd. 
13.3.Onkostenvergoeding. Weinig voorkomend verschijnsel binnen de koorwereld, 
alleen gemaakte onkosten, reiskosten e.d. Koornetwerk Nederland krijgt ook geen 
vergoeding. 
13.4. Statutenwijziging Bond voor Zangkoren in Friesland 
Ook de statuten van de Bond moeten WBTRproof gemaakt worden. Hiervoor komt een 
voorstel voor de jaarvergadering van volgend jaar. 
 

14. Sluiting 
Tjeerd Velstra sluit de vergadering om 12.30 af.  
Dank voor de lieve mails tijdens zijn ziek zijn en bij zijn verdere herstel.  
Tot de volgende keer. 
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Notulist: Jelly Meijer (beoogd secretaris) 
 
 
 
 
Aldus goedgekeurd en vastgesteld op 26 maart 2022 te Joure 
 
 
 
Voorzitter: 
 
 
 
 
Secretaris: 
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Ledenlijst	

 
Hieronder vindt u een overzicht van de lidkoren en hun secretariaat per 01-01-2021. 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 
Dhr. A.  Kloosterman 
Dr. Kijlstraweg 56 
9062 GT  Oentsjerk 
058-2563204 
akloosterman01@hetnet.nl 

Sjongerij De Sweach uit Beetsterzwaag 
Mevr. H.  Zuidema 
Vrijburgerstrjitte 8 
9244 AW  Beetsterzwaag 
0512-356726 
sjongerij@gmail.com 

  
Gemengd Koor Boyl uit Boijl 
Mevr. I.G.  Oosterbaan-Iwema 
Singel 15 
9219 VV  De Tike 
0512-372803 
info@gemengdkoorboyl.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. W.  Zwanenburg 
Langewal 72 
8401 DH  Gorredijk 
0513-462853 
weintje.zwanenburg@kpnmail.nl 

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

  
"Nim it sa 't is" Jonkerslân uit Jonkerslân 
Mevr. C. van Rijen-Hounam 
De Opslach 6 
8401 BW Luxwoude  Luxwoude 
0513-529526 
cvanrijen@ziggo.nl 

t Skarsterkoar uit Joure 
Mevr. M.  Holwerda 
Boeresingel 74 
8501CG  Joure 
06-37340539 
skarsterkoar@hotmail.nl 

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

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



 

25 
 

 
 
 

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

Schola Cantorum Mistúra uit Berltsum 
 
 

  
Vrouwenkoor 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 
Mevr. S.  Goerres 
Wiekslag 36 
8446 KT  Heerenveen 
06-25456397 
nordensingers@live.nl 

Zangvereniging Helicon uit Vegelinsoord 
Mevr. A.  Oenema 
De Dolten 8 
8465 SB  Oudehaske 
0513-677275 
annekeoenema2@gmail.com 

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

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

  
Vocaal Ensemble Intermezzo uit Bolsward 
Mevr. A.  Stielstra-Elzinga 
Breedyk 4 
9256 HT  Ryptsjerk 
0511-431422 
r.stielstra7@upcmail.nl 

Jankfoddekoar Tuzen Triennen uit Britsum 
Mevr. W.  Sinnema 
De Greiden 24 
9055 LR  Britsum 
058-2575200 
sinnema.wietske@gmail.com 

  
Damesakkoord uit Grou 
Mevr. M.  Jager 
De Reak 9 
8494 PM  Nes 
06-42129675 
damesakkoord.grou@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. L.  Bos-Alders 
Verwersweg 12 
8392 NT  Boyl 
0561-420557 
liesjealders@hotmail.com 
 
 

Het Veenpolderkoor uit Scherpenzeel 
Mevr. H.V.  Rosies-Beets 
Langelilleweg 15 
8484 KE  Langelille 
0561-481874 
g.rosies@hetnet.nl 
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Noaten op' e Sang uit Surhuisterveen 
Mevr. W.  Barkmeijer 
Eskesstraat 89 
9291 MP  Kollum 
0511-451190 
w.barkmeijer@icloud.com 
 

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

Lily Leaves uit Leeuwarden 
Mevr. R.S.  Diks-Wielenga 
Pasveerweg 26 
8934 BX  Leeuwarden 
06-51399788 
lilyleaves.secretariaat@outlook.com 

Nortepé Singers uit Noordwolde 
Mevr J.  Bosma 
Nieuweweg 55 
8391 KR  Noordwolde-zuid 
0620887446 
secretaris@nortepesingers.nl 

  
Brûzenije uit Joure 
Mevr. H. van Aalderen 
It Foardek 13 
8447 EJ  Heerenveen 
0513-651006 
vanaalderen@gmail.com 

De Feansjongers uit Haulerwijk 
 
 

  
Het Nijkoor uit Nijeholtpade 
Mevr. Chr.  Rozendaal 
De Schure 30 
8381 DS  Vledder 
06-16471239 
christinarozendaal1@gmail.com 

Algemeen Gemengd Koor Allégresse uit Drachten 
 
 

  
Evergreens uit Sneek 
Dhr. G.  Verschoor 
Lutzen Wagenaarstraat 17 
8602 TG  Sneek 
0515-421579/06-30721235 
gerrit50@home.nl 

Sjongersnocht uit Bantega 
Dhr. P.  Kolkman 
Bandsloot 38 
8538 RH  Bantega 
 
sjongersnocht.bantega@gmail.com 

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

POP4YOU uit Hurdegaryp 
Mevr. N.  Hoks 
Nieuw Rapenburg 24 
8935 BH  Leeuwarden 
06-48861291 
popkoorpop4you@gmail.com 

  
Popkoar Wytmarsum uit Witmarsum 
Mevr. L.  Folkertsma 
Pibemalaan 9 
8749 GR  Pingjum 
0517-579321 
folkertsma64@ziggo.nl 

Koar Excentriek uit Ryptsjerk 
Mevr. J.  Wijmenga-Hakvoort 
Ottemaweg 4 
9254 HG  Hurdegaryp 
06-23052445 
excentriek@gmail.com 

  
Femm'tet uit Berltsum 
 

Koarbizznizz uit Joure 
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Groep Forte uit Makkum 
Mevr. B. de Jong 
Estrikwerk 18 
8754 BX  Makkum 
0515-231423 
forte.makkum@gmail.com 

Het Koor Van De Hoeve uit De Hoeve 
Mevr. P. van der Gijp 
Oostvierdeparten 26 
8391 XR  Noordwolde 
06-23725055 
pigijp@gmail.com 

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

LaMuze uit Zwartsluis 
Mevr. I  Medendorp-Noppers 
Weteringallee 49 
8064 HB  Zwartsluis 
06-46657680 
admedendorp@hotmail.com 

  
FromUs uit Dronrijp 
Mevr. M.  Visser 
Sjouke de Zeestrjitte 16 
9033 XA  Deinum 
06-55007005 
fromus@sjoukedezeestrjitte.n 

Popkoor Akkoord uit Surhuizum 
 
 

  
Gemengd Koor "Wy dogge ús bêst uit Heerenveen 
Mevr. M. de Veen 
Zwette 98 
8446 MK  Heerenveen 
0513-795066 
mdeveen@online.nl 

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

  
Seniorenkoor Parnas uit Leeuwarden 
Mevr. L.  Sneek 
Emmaplain 3 
8933 BS  Leeuwarden 
06-15555023 
seniorenkoorparnas@gmail.com 

Popkoor Akkrum uit Akkrum 
Mevr. A.  Tuinman 
Dr. Idzerdastrjitte 9 
8491 DT  Akkrum 
06-30712230 
info@popkoorakkrum.nl 

  
Popkoor Samar uit Broeksterwâld 
Mevr. W.  Dijkstra 
Rinewâl 8 
9109 NZ  De Falom 
0511-424172 
eelkewiepie@knid.nl 

"Gewoan oars" uit Wierum 
Mevr. W.D.. de Jong 
Hollewei 4 
9145 BC  Ternaard 
06-27490150 
info@popkoorgewoanoars.nl 

  
popkoor Passion2Sing uit Kollumerzwaag 
Mevr. G.  Postma 
Oosterdiepswal 21 
9291 CJ  Kollum 
06-10409629 
geapostma69@gmail.com 

Bildts Frôlyskoor uit Sint-Annaparochie 
Mevr. Y de Vries 
Hermanawei 68a 
9047 JD  Minnertsga 
0518-470206 
yfkedevriesswart@gmail.com 



 

 

 





 

Bedankt voor uw komst! 


