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Van de voorzitter

“Voor u ligt onze brochure. Daarin staat 
natuurlijk wat wij als KCZB doen, maar 
vooral ook wie dat doen. Van onze leden 
horen we regelmatig dat onze dienstverle-

ning zo goed is; we zijn een organisatie die graag mensen 
helpt. Dus dat we laten zien wie dan achter die diensten 
zitten, vinden we niet meer dan logisch. Zo krijgt de KCZB 
letterlijk een gezicht.

U vindt – naast een overzicht van onze belangrijkste dien-
sten – dan ook interviews met onze medewerkers op 
kantoor in Voorschoten, met regiobestuurders en met één 
van onze muziekadviseurs. En met enkele bestuursleden 
van koren die zich bij ons hebben aangesloten.

Natuurlijk vertellen we ook iets over onze bestaansge-
schiedenis. In 1886 werden we opgericht en de koren die 
zich bij ons aansloten, moesten christelijk zijn. Dat was 
een harde eis. Dat is gaandeweg veranderd; veel leden zijn 

algemene verenigingen. Wel moeten ze onze doelstelling 
respecteren, waarin onze christelijke grondslag staat. Het 
artikel waarin dit is vastgelegd, kan volgens de statuten 
niet worden verwijderd uit de statuten; dan houdt de 
KCZB op te bestaan.

Maar waarom zou je je wortels willen uitroeien? We zijn 
er trots op. Wel willen we vooral een moderne organisatie 
zijn die meegaat met z’n tijd; en dat betekent openstaan 
voor de buitenwereld. Daarom zijn we met andere 
korenorganisaties in gesprek om te kijken wat ons bindt. 
Dat is natuurlijk de hobby van duizenden koorleden: 
zingen met plezier. 

De KCZB wil die koren zó goed ondersteunen, dat zij 
makkelijk hun hobby kunnen beoefenen en daar zo veel 
mogelijk uit kunnen halen. Dan moeten we vooral dingen 
organiseren waar we plezier aan beleven. Denk aan 
korenfestivals, educatieve projecten, kennisbijeenkomsten 
voor koorbestuurders, kwaliteitsverbetering en onder-
steuning bij repertoirekeuze. We hebben een uitgebreide 
muziekbibliotheek met voor elke gelegenheid wel iets. 
Ook daar leest u meer over in deze brochure.

De KCZB is dan wel ongeveer 130 jaar oud, maar als we 
de organisatie goed inrichten, kan die nog wel 100 jaar 
mee. Die is dan natuurlijk wel weer anders, want ook die 
moet met de tijd meegaan. We zoeken nadrukkelijk 
samenwerking met anderen om dingen slimmer en 
efficiënter te doen, zoals festivals organiseren – dan heb je 
meteen ook een groter afzetgebied. Help elkaar in plaats 
van elkaar te beconcurreren. Laten we zorgen dat 
Nederland een zingend land blijft. Meer mensen zingen 

dan dat ze voetballen, was de uitkomst van vrij recent 
onderzoek. En in Elst, waar ik woon, klopt dat: er zijn 
meer dan tien koren en maar twee voetbalverenigingen. 
Zingen is dus populair, maar er zijn ook tekorten aan 
zingende jongens en mannen. We moeten onze kinderen 
aan ’t zingen krijgen en zorgen dat zingen weer sexy 
wordt. Dat kun je als KCZB niet alleen. Door de 
verbinding met anderen te zoeken, krijg je een stem 
binnen de cultuureducatie.

Samenwerken dus, dat is de sleutel tot succes en 
 voortbestaan.”

Herman Schimmel, voorzitter KCZB Bestuur

We zijn trots op onze wortels

De bibliotheekcollectie 
bestaat voornamelijk uit 
buitenlandse uitgaven. In 
de bibliotheek worden 

bewust geen Nederlandse uitgaven 
opgenomen, om de Nederlandse 
uitgeverijen ruimte te bieden op de 
markt. Koren kunnen er ook voor 
kiezen om bladmuziek van buiten-
landse uitgevers aan te vragen, of zelfs 
een combinatie van huur- en koopma-
teriaal aanvragen. Jeroen heeft contact 
met de buitenlandse uitgeverijen. 
“Iedereen kan bladmuziek via de 
KCZB aanvragen, dit geldt voor 
aangesloten en niet-aangesloten koren. 
Wij bestellen die muziek dan bij de 
uitgevers.” (Zie het interview met 
Dorine Bernard op p.6)

Een werkdag begint met het uitdraaien 
en controleren van alle bestellingen. 
Als iets niet duidelijk is, neemt Jeroen 
contact op met de aanvrager, bijvoor-
beeld als niet duidelijk is welke editie 
een koor wil hebben. Vervolgens pakt 
hij de buitenlandse bestellingen uit en 
maakt die verzendklaar. Ook is de 
ochtend er om telefonische vragen te 
beantwoorden. ’s Middags gaat de 
telefoon op het antwoordapparaat en 

kunnen koren alleen nog via de site of 
e-mail bladmuziek aanvragen. Dat lijkt 
matige service, maar kenmerkt juist de 
goede dienstverlening die de KCZB 
levert. “We doen dat bewust, zodat we 
rustig de bestellingen kunnen 
inpakken of doorgeven aan buiten-
landse uitgevers. Dat moet heel 
nauwkeurig, anders maak je fouten die 
erg duur kunnen worden. Zoals 500 in 
plaats van 50 exemplaren bestellen.” 
Wanneer alle post verstuurd is, 
verzendt Jeroen de facturen.

Naast zijn fulltimebaan bij de KCZB, 
werkt Jeroen als organist-kerkmusicus 
op doordeweekse avonden en in de 
weekends.

Professionele hulp
“Deze achtergrond is voor mijn werk 
als bibliothecaris heel handig. Omdat 
ik weet waar ik over praat, kan ik 
gericht doorvragen – maar wel op een 
manier die amateurzangers begrijpen. 
Ik kan ze bijvoorbeeld uitleggen wat 
het verschil is tussen een partituur en 
een klavieruittreksel. Dat blijkt lang 
niet voor iedereen duidelijk te zijn.” In 
een stemboekje staat alleen de 
sopraan-, alt-, tenor- of baspartij. 
Omdat veel zangers dat onhandig 
vinden en steeds meer uit koorparti-
turen of klavieruittreksels zingen, 
worden die stemboekjes uitgefaseerd. 
Van veel werken zijn ze al niet meer te 
huur. In een partituur staan alle 
partijen, van koor, orkest en solisten. 
In een klavieruittreksel staan alleen de 
koor- en solistenpartijen en een 
pianopartij, vaak een samenvatting van 
de orkestpartijen.

Vragen van koren
Als een koor een stuk wil huren, kan 
het zelf aangeven hoeveel exemplaren 

het wil bestellen. Het is wel de 
bedoeling dat per zanger een exem-
plaar wordt gehuurd of gekocht, in 
verband met Buma/Stemra-rechten en 
om de kosten van de bibliotheek te 
dekken. Daar komen vaak vragen over. 
Jeroen: “Veel koren denken dat ze de 
helft kunnen huren en voor de rest 
kopieën kunnen maken of bladmuziek 
van internet kunnen downloaden. Of 
ze vragen of ze een vertaling mogen 
maken van een buitenlands werk 
waarvan ze het origineel hebben. Dan 
leg ik uit dat dit alleen kan met 
rechtenvrije muziek. Is muziek niet 
rechtenvrij, dan wijs ik ze op het feit 
dat veel mensen hun rechten mislopen 
als koren bladmuziek kopiëren of 
downloaden en dat wij op den duur 
dan als bibliotheek ook failliet gaan. 
Leden profiteren al van veel korting, 
en als ze niet de kosten dekken, 
kunnen we deze dienst uiteindelijk niet 
meer aanbieden.”

Rondleiding langs 
 uitgebreide muziekcollectie

Jeroen de Ridder, de bibliothecaris van de KCZB, toont de uitgebreide 

bladmuziekcollectie voor diverse bezettingen en uit allerlei stijlperioden. De bibliotheek 

is verspreid over het hele gebouw, dat oorspronkelijk een bank was. In de kelder liggen 

in twee grote kluizen de stapels bladmuziek hoog opgetast. Brandvrij. Dan is er op de 

begane grond nog een enorme ruimte vol gevulde stellingkasten én op zolder.

De volledige catalogus vindt u 
op onze site: www.kczb.nl. 
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mannenkoren meer als lid toe te 
laten, omdat het te duur werd voor 
een beperkt aantal koren muziek uit 
te geven. In 1927 konden mannen-
koren weer lid worden.” De biblio-
theek en ook de muziekhandel 
zorgen er samen met de eigen 
uitgeverij voor, dat het doel van de 
KCZB  – koren over goede muziek 
laten beschikken – ruimschoots is 
behaald. De groei van vijf naar 1.500 
koren zegt genoeg.

Belangrijke rol in verbetering 
niveau dirigenten
Die muziekvoorziening alleen al 
rechtvaardigt het bestaan van de 
KCZB. Maar er is meer – veel meer. 
Zo heeft de organisatie het niveau 
van de dirigenten flink opgekrikt 
door al snel workshops en vanaf 1906 
ook cursussen te organiseren. In 1928 
werd daar het koorleiders examen aan 
toegevoegd. “Later hebben andere 
instellingen die opleidingen over-
genomen, maar de KCZB heeft daar 
steeds een stimulerende en soms 
organiserende rol in gespeeld”, 
schrijft Paats.

Dat was de inhoud. Maar bij 
koorzang en dirigeren komt ook veel 
kijken op het gebied van organisatie. 
Neem bijvoorbeeld de zaken rond 
auteursrechten; de KCZB nam het 
op zich om die te betalen aan Buma, 
de belangenvereniging van rechtheb-
benden. In 1886, het jaar waarin de 
KCZB werd opgericht, kwam de 
Conventie van Bern tot stand. 
Daarin verbonden staten zich om 
makers van een werk grensoverschrij-
dend te belonen, als dat door anderen 
wordt gebruikt. In ons land trad die 

regeling pas in werking in 1912, toen 
de Auteurswet van kracht werd. 
Koren kregen daardoor direct met 
Buma te maken. In 1924 probeerde 
de KCZB een collectief contract af te 
sluiten, maar Buma weigerde. 
Andere koren sloten zich aan en 
gezamenlijk gingen ze naar de 
minister van justitie. Buma zwichtte, 
er kwam een collectief contract. Die 
auteursrechten zijn en blijven een 
lastig verhaal en roepen veel discussie 
op, maar nu betaalt elk koor per 
koorlid een vast bedrag via de 
contributie, waardoor de KCZB een 
heleboel lastig regelwerk overneemt 
voor de leden. En het is ook goed-
koper dan per koor een contract met 
Buma opstellen.

De dienstverlening werd steeds 
uitgebreider. Er kwam een externe 
juridisch adviseur bij die bemiddelde 
bij conflicten, bijvoorbeeld tussen 
koren en dirigenten. Inmiddels 
werken we ook samen met een 
mediator. Die jurist heeft een 
dirigentenovereenkomst opgesteld 
die nog steeds veel wordt gebruikt. 
En ook kwam het KCB erbij – het 
Kunstenaars Contract Bureau. In het 
kort komt het erop neer dat het KCB 
de werkgeversverplichtingen 
overneemt van de koren die dat 
willen. Daarvoor kunnen koren zelfs 
buitengewoon lid worden van het 
KCB, zonder KCZB-lidmaatschap. 
Meer daarover op pagina 12.

Het succes van de overkoepelende 
organisatie, de KCZB, ligt deels bij 
het grote aanbod van al deze 
diensten, maar ook bij activiteiten die 
ze organiseert voor de leden. Er 

waren tot 1914 regelmatig landelijke 
zangfeesten – het bestuur regelde 
zelfs goedkopere treinkaartjes – maar 
uiteindelijk kwam het besef dat 
decentralisatie beter werkte. De 
KCZB heeft nu vijf regio’s die 
activiteiten organiseren voor de 
leden: zangevenementen, maar ook 
scholing. (Zie de interviews op p.11 
en 13 met twee regiobestuurders.)

De KCZB bestaat zo’n 130 jaar, 
maar is nog altijd jong en spring-
levend. De organisatie gaat met de 
tijd mee en is niet bang voor 
veranderingen, zolang zingen en een 
goede dienstverlening die bij de 
leden past maar centraal staan.

* De letters KCZB staan voor Koninklijke 
Christelijke Zangersbond, maar de 
afkorting wordt sinds een aantal jaren als 
naam gebruikt. De KCZB is nog steeds 
trots op haar christelijke achtergrond, 
maar draagt dat minder uit dan voor-
heen. Tegenwoordig wordt de samen-
werking met andere, niet-christelijke, 
koren steeds meer opgezocht en gaat 
het meer en meer om kennisuitwisseling 
dan om de harde eis dat alle activiteiten 
en leden christelijk moeten zijn. De 
meeste leden – aangesloten koren – zijn 
dat wel, maar niet allemaal. Muziek 
maken – zingen – is het sleutelwoord.

Dit artikel is gebaseerd op de vier 
artikelen die Martien Paats publiceerde 
in Vocaal in 2010 en 2011. Paats was van 
1993 tot 2005 voorzitter van de KCZB.

Het doel van de KCZB 
was om de belangen van 
de aangesloten zangver-
enigingen te bevorderen 

door samen te werken, en om zingen 
te stimuleren. Dan ging het om zang 
in het algemeen en om het godsdien-
stige lied in het bijzonder.

Al in de eerste jaren bleek muziek-
voorziening een belangrijke pijler 
van de KCZB. De radio was nog 
niet uitgevonden en de grammo-
foonplaat zou pas in 1892 zijn 
intrede doen, om van zoeken op 
internet nog maar te zwijgen. Nieuw 
repertoire leren kennen was dus 
lastig. Er waren wel liedbundels en 
bladen in die tijd, maar lang niet alle 
koren hadden genoeg geld om die te 
kopen. Hier was een rol voor de 
KCZB weggelegd: muziek uitgeven 
en verspreiden onder de leden. De 
eerste uitgave bestond uit vier 
werken met Nederlandse tekst: een 

koor uit ‘Joshua’ van Händel, een 
koor uit ‘Elias’ van Mendelsohn, een 
Bach-koraal en een psalm van 
Pergolesi. Al gauw werden meer 
uitgaven gerealiseerd, waarbij een 
muzikaal adviseur garant stond voor 
de kwaliteit. Onder hen waren 

W.F.G. Nicolaï, directeur van de 
Koninklijke Muziekschool in Den 
Haag en autoriteit in de Neder-
landse muziekwereld, en Johan 
Wagenaar. Later sloot Jan Pasveer 
aan in die rij.

Ook nu heeft de KCZB nog muzikaal 
adviseurs – lees het interview met één 
van hen op p.14. 

Wat ook al vrij vroeg ontstond, was 
een eigen blad: De Lofstem. Aanvan-
kelijk maandelijks, nu vijf keer per 
jaar en getiteld Vocaal (zie p.7). Daar 
werd een muziekbijlage in afgedrukt, 
die veel koren gebruikten. Sterker 
nog, in de beginperiode zongen de 
leden vaak uitsluitend KCZB-
stukken. Zoals Jeroen en Dorine op 
p.3 + 6 over de uitgeverij en de 
bibliotheek vertellen, heeft de KCZB 
in totaal ongeveer 1.500 werken 
uitgegeven. In een artikel in Vocaal 
uit 2010 schrijft Martien Paats: “De 
nauwe relatie tussen lidmaatschap en 
muziekvoorziening blijkt uit het feit 
dat het bestuur in 1890 besloot geen 

De geschiedenis  
van de KCZB

De KCZB* is in 1886 opgericht als Bond van Christelijke Zang vereni

gingen door Lodewijk Plette. Hij was hoofdonderwijzer in Winterswijk 

en Den Haag. Van 1881 tot 1890 was hij dirigent van wat nu de 

Koninklijke Zangvereniging Excelsior heet. 
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Waar Jeroen vooral de 
eigen bibliotheek en de 
buitenlandse muziek-
handel regelt (zie p.3), 

doet Dorine de Nederlandse handel. 
Vaak zijn dat ook verschillende 
koortypen. Bij Jeroen kloppen vooral 
toonkunst- en oratoriumkoren aan, 
de traditionele gemengde koren 
vooral bij Dorine.

Het gaat hier overigens om Neder-
landse uitgevers; dat omvat veel meer 
dan alleen Nederlandse muziek of 
werken van Nederlandse compo-
nisten. Alle bladmuziek die Dorine 
voor koren aanvraagt bij de uitgevers, 
wordt gekocht. “Het gaat vaak om 
relatief kleine werken; dan is het 
financieel niet aantrekkelijk om te 
verhuren. Bovendien willen we 
Nederlandse uitgevers niet in de 
wielen rijden, dus verhuren we niet.”

“De uitgeverij van de KCZB heeft 
zo’n 1.400 titels. De oudere christe-
lijke stukken die qua tekstplaatsing 

en muzieknotatie wat ouderwets zijn, 
worden niet veel meer verkocht. Dit 
geldt wel voor de recentere werken. 
De uitgeverij is niet erg actief meer, 
omdat andere uitgevers beter zijn 
uitgerust voor dit soort werk. Heel af 
en toe geeft de KCZB zelf nog iets 
uit, als het stuk bij de organisatie en 
haar leden past.” 

Dorine zingt overigens zelf ook graag: 
ze is alt in verschillende kamerkoren, 
liefst met moeilijk, uitdagend 

 repertoire (“zoals laatst Schnittke: 
onzingbaar. Heerlijk!”). Ze zingt alles: 
van Monteverdi’s Mariavespers tot 
Argentijnse tango.

Meedenken
Voor de ledenadministratie is het 
vooral druk van half december tot en 

met maart. Alle 1.500 koren geven zelf 
de ledenstand per 1 januari door en op 
basis daarvan wordt de contributie 
vastgesteld. Als de koren geen opgave 
doen, moet Dorine daar achterheen. 
Ook vindt bij de meeste koren in het 
eerste kwartaal de algemene ledenver-
gadering plaats, met bestuurswisse-
lingen. Dat levert bij elkaar dus veel 
werk op. Want van elk koor staan vier 
bestuursleden en een dirigent in het 
bestand en als een dirigent wisselt, 
heeft dat consequenties, zoals 

bijvoorbeeld voor de toezending van 
het KCZB magazine Vocaal (zie p.7). 
Dat moet de administratie dan 
natuurlijk wel allemaal weten. Dorine 
benadrukt de dienstverlenende 
houding van de KCZB: “Als ik iets 
tegenkom wat mogelijk niet klopt of 
gevolgen heeft, vraag ik het altijd na. 
Dat doen al mijn collega’s: meedenken 
met koren en niet alleen doen wat 
gevraagd wordt.”

Samen met Jeroen is Dorine dé 
vraagbaak over muziek. Koren 
vragen bijvoorbeeld of ze kopieën of 
opnamen mogen maken en op 
YouTube mogen zetten, hoe ze een 
programma het beste kunnen 
samenstellen en wat ze moeten doen 
als de dirigent ziek is. Veel vragen 
gaan over auteursrecht; die staan met 
de antwoorden op onze website. En 
nee, fragmenten mag je niet op je 
website zetten, maar je mag wél een 
linkje naar YouTube plaatsen.

We denken mee met koren

Uitgeverij, muziekhandel  Nederland 
en ledenadministratie

Al zo’n 12,5 jaar werkt Dorine Bernard bij de KCZB. Ze doet de 

ledenadministratie, is verantwoordelijk voor de uitgeverij en beheert 

de afdeling ‘muziekhandel Nederland’.

Kijk voor veel meer vragen 
en antwoorden op 
www.kczb.nl.

Muziekbibliotheek
Zoals u op pagina 4 en 5 kunt lezen 
in de geschiedenis van de KCZB, is 
de muziekbibliotheek al sinds de 
oprichting in 1886 dé pijler van onze 
organisatie. Inmiddels is het de 
grootste muziekbibliotheek van 
Nederland en KCZB-leden krijgen 
50% korting op de huurprijzen. Over 
de bibliotheek leest u overigens ook 
meer op pagina 3 en 6, in de 
interviews met Jeroen de Ridder en 
Dorine Bernard.

Evenementen en scholing
Dat de KCZB festivals, evenementen 
en scholingsdagen organiseert, heeft 
u misschien ook al elders gelezen in 
deze brochure. Wij ondersteunen 
koren bij hun doel: mensen optimaal 
hun zanghobby laten beoefenen. 
Besturen krijgen cursussen over hoe 
je een koor bestuurt, we organiseren 
repertoiredagen en er zijn regelmatig 
festivals. Die worden georganiseerd 
door de verschillende regionale 
commissies. Doordat zij veel 
rechtstreeks contact hebben met de 
koren, vernemen zij waar in hun 
regio behoefte aan is. Daar stemmen 
ze dan weer hun activiteiten op af. 
De secretariaten vindt u op pagina 
10 en interviews met twee leden uit 
de regio’s op pagina 11 en 13.

Kunstenaars Contract Bureau
Verder nemen we onze koren graag 
ingewikkelde zaken uit handen. 
Daarom hebben we het Kunstenaars 
Contract Bureau (KCB) opgericht, 
waarover u meer leest in het interview 
met Barbara Smeets op pagina 12. 
Heel kort gezegd komt het erop neer 
dat het KCB de verloning van artiesten 
voor uw koor regelt. Daar komen nogal 

wat wetten en regels bij kijken, waar u 
dus geen omzien naar heeft.

Collectieve Buma-overeenkomst 
Een andere dienst op het gebied van 
rechten, is de collectieve Buma-over-
eenkomst. Koren die bij een landelijke 
korenorganisatie zijn aangesloten zoals 
de KCZB, hoeven zich over het betalen 
van de Buma-premie geen zorgen te 
maken. Wij hebben via de Vereniging 
van Nederlandse Korenorganisaties 
één gezamenlijk contract met Buma, 
voor alle koren tezamen. Hierdoor is 
de premie aanmerkelijk lager dan 
wanneer elke vereniging zelf een 
overeenkomst met Buma afsluit. Het is 
dus voor de KCZB-leden niet alleen 
voordeliger, maar ook veel gemakke-
lijker om dit via de KCZB te regelen.

Verenigingsstatuten en 
 dirigentenovereenkomsten
Dit valt eigenlijk ook onder het kopje 
‘hoe neem je je leden zo veel mogelijk 
werk uit handen?’. Door standaard-
statuten en –overeenkomsten aan te 
bieden, helpen wij koren om 
afspraken goed op papier te zetten, 
waardoor alle partijen kunnen 
terugvallen op goede documentatie 
in tijden van problemen.

Juridische ondersteuning  
en mediation
En mocht het dan ooit komen tot een 
conflict, dan kunnen KCZB-leden in 
contact komen met een juridisch 
adviseur of mediator met wie de 
KCZB samenwerkt. 

Verzekeringen
Natuurlijk wilt u als koor goed 
verzekerd zijn. Stel dat uw dirigent 
ziek wordt en u een vervanger moet 

inhuren, dan kan dat een hoge 
kostenpost worden. Of wat als tijdens 
een repetitie of concert iets kapotgaat 
van de locatie die u gehuurd heeft? 
Dan kan een collectieve WA-verzeke-
ring uitkomst bieden. Deze en een 
aantal andere muziekgerelateerde 
verzekeringen kunt u via de KCZB 
afsluiten bij AON Verzekeringen.

KCZB Muziekregeling
Koren die bij ons zijn ingeschreven in 
de categorie gemengd koor, oratorium-
koor, mannen- of vrouwen koor, 
kunnen voor het kopen of huren van 
bladmuziek gebruikmaken van het 
zogeheten ‘muzieksaldo’. Dit is een 
deel van de jaarcontributie dat als 
tegoed opzij gezet wordt. Van dit 
tegoed kunnen de genoemde koren 
bladmuziek bij ons bestellen. Kinder-, 
jeugd- en gospelkoren betalen een 
lager contributiebedrag en kunnen 
daardoor geen gebruik maken van het 
muzieksaldo.

Magazine Vocaal
Vijf maal per jaar brengen we ons 
eigen magazine Vocaal uit: elke twee 
maanden behalve in de zomer. 
Hiermee houden we u op de hoogte 
van de ontwikkelingen binnen de 
korenwereld en op het gebied van 
bestuurszaken. Verder leest u er 
repertoiretips, recensies en interes-
sante artikelen over alles wat met 
zingen te maken heeft. En natuurlijk 
interviews met zangers en dirigenten.

Onze diensten  
De KCZB levert heel veel diensten aan haar leden. 

De belangrijkste zetten we graag voor u op een rij.

Dit is slechts een greep uit ons service-
aanbod. U vindt een compleet overzicht en 
meer uitleg op www.kczb.nl.
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Adri zorgt op alle vlakken van 
de organisatie voor een 
eenduidige beeldvorming. 
Niet alleen maakt en 

bewaakt zij mede de teksten en 
documenten voor de website, maar 
bijvoorbeeld ook de brieven voor de 
korenfestivals. Die maakt zij centraal, in 
de KCZB- huisstijl, zodat de secreta-
rissen van de regio’s ze aan de koren 
kunnen verzenden. Ook verzorgt ze de 
stukken voor de Algemene Ledenverga-
dering, de bestuursvergaderingen en de 
overleggen met de leden van de 
Regionale Commissies en bewaakt ze 
mede de procedures. Als een nieuw lid 
bijvoorbeeld toetreedt tot een Regionale 
Commissie, zorgt Adri ervoor dat dit 
officieel wordt vastgelegd na goed-
keuring door het KCZB Bestuur.

En als een koor of koorlid een jubileum 
viert, is het Adri die de attenties 
verstuurt. Een cadeaubon voor het 
koor namens de KCZB of een attentie, 
wanneer een koorbestuur die voor het 

jubilerende koorlid bestelt. Er zijn 
diverse jubileumattenties, die van tijd 
tot tijd worden vernieuwd. Adri zoekt 
deze uit en probeert dan zo neutraal 
mogelijke cadeaus uit te zoeken, “zodat 
zo veel mogelijk mensen de attentie 
weten te waarderen.” 

Verder staat zij de koorbestuurders te 
woord die vragen hebben over 
statuten, verzekeringen of juridische 
zaken. De KCZB heeft modelstatuten 
die via een notaris in Voorschoten 
kunnen passeren tegen een gunstig 
tarief voor KCZB-leden. Dat hoeft 
niet, een koor kan natuurlijk ook een 
lokale notaris benaderen. En wil een 
koor een bestuurdersaansprakelijk-
heids- of een evenementenverzekering, 
dan kan Adri dat koor voor direct 
advies doorverwijzen naar AON 
Verzekeringen.

Ook als een koor problemen heeft en 
belt voor juridisch advies, kan Adri 
daarbij helpen. In sommige gevallen 
verwijst zij dan door naar de juiste 

personen met wie de KCZB samen-
werkt. “Ik probeer in te schatten hoe 
de situatie is. Soms verwijs ik door 
naar een mediator en in een ander 
geval win ik advies in van onze 
juridisch adviseur of leg het geheel neer 
bij de jurist ter verdere behandeling.” 

Verder speelt Adri een belangrijke rol 
bij het magazine Vocaal, het blad van 
de KCZB dat vijf keer per jaar 
verschijnt (zie p.7). Daarvoor verza-
melt zij de advertenties, corrigeert ze 
teksten en heeft ze overleg met de eind-
redacteur. Wanneer het magazine 
klaar is, stuurt zij bewijsnummers op 
naar de geïnterviewden, de adverteer-
ders en de auteurs.

Adri zingt al jarenlang in diverse 
koren: oratoriumkoren en gemengde 
koren. Sinds 1996 maakte zij als 
secretaris of penningmeester ruim 
vijftien jaar deel uit van het bestuur 
van de voormalige KCZB afdeling 
Den Haag. Adri is momenteel lid van 
COV Con Amore in Leiden.

Spin in het web: 

de bestuurssecretaresse
Sinds 2005 werkt Adri Zandbergen fulltime bij de KCZB. Op alle 

mogelijke manieren ondersteunt zij het bestuur, de Raad van 

Toezicht en de regio’s; en ze heeft contact met koorbestuurders.

Zij is de spreekwoordelijke spin in het web van de organisatie.

Wat onze leden zeggen
Christelijk Gemengd Koor Deo 
 Cantemus, Rotterdam
Leo Zoutewelle, voorzitter

“Vier jaar geleden zijn we bij de KCZB gekomen. We 
hadden allerlei vragen over auteursrecht. Dat is wel 
belangrijk als je 250 leden hebt; dan moet je extra netjes 
met rechten omgaan. Maar we werden pas lid toen er een 
probleem ontstond. We belden voor advies, en hoorden dat 
we met een mediator in contact konden komen als we lid 
werden. Het probleem is netjes opgelost en dat is super.

De KCZB mediator heeft ook geholpen met een beleids-
plan opzetten. Dat vloeide voort uit zijn advies over hoe je 
een goede bestuurder bent. Vlak daarna zei de dirigent: 

‘Ik leg mijn functie over anderhalf jaar neer’. Ook daarover hebben we de 
KCZB om raad gevraagd. We hebben een advertentie in het magazine Vocaal 
gezet, kregen tips waar we op moesten letten bij profielschets en advertentie en 
over hoe je een nieuwe dirigent werft. Een tip was bijvoorbeeld om koorleden 
erbij te betrekken en niet alles met alleen het bestuur te regelen. En ook 
externen erbij te halen die verstand hebben van muziek. We kregen compli-
menten dat alles netjes op papier staat. Daar hebben we nu dus profijt van.
 
We willen in de toekomst ook verzekeringen regelen via de KCZB en muziek 
aanvragen.”

Merwe’s Oratorium Vereniging, 
Dordrecht
Miep Peereboom, secretaris

“We maakten al gebruik van de diensten van het KCB voordat we lid 
van de KCZB waren”, vertelt Miep. “We zijn een algemene vereni-
ging en waren destijds lid van de KBZON. Omdat we zo tevreden 
waren – en nog steeds zijn – over het Kunstenaars Contract Bureau, 
hebben we aan onze leden voorgelegd of we ons dan bij de van 
oorsprong christelijke KCZB zouden aansluiten voor álle dienstverle-
ning, omdat die zo goed en compleet is. En zo geschiedde. We 
kunnen altijd terecht met vragen over bijvoorbeeld het kopiëren van 
muziek, rechtspositie en de vergoedingen voor dirigent en begeleider; 
deze organisatie is heel toegankelijk. In Vocaal staan alle dingen die 
relevant zijn voor besturen en de muziekbibliotheek is natuurlijk ook 
heel handig. Ook daar kun je altijd terecht met vragen.”

COV Ex Animo,  Leiden
Doortje van Helden, secretaris

“We maken vaak 
gebruik van het 
Kunstenaars Contract 
Bureau. Die service 
vinden wij heel 
prettig, want die 
maakt het makkelijk 
om ingewikkelde 
dingen uit handen te 
geven. We zijn al 
regelmatig goed 
geholpen met vragen over bijvoorbeeld artiesten 
uit het buitenland. Verder huren we vaak 
bladmuziek bij de KCZB. Ook dat geeft veel 
gemak – én korting. Een derde service die we 
gebruiken, zijn de attenties voor jubilarissen. Tot 
slot hebben we ook een verzekering voor de 
dirigent afgesloten bij AON Verzekeringen. De 
KCZB biedt dat aan. Daar waren we gelukkig 
net op tijd mee, want vlak na afsluiting werd 
onze dirigent ziek. Hij kon toen worden betaald 
en door de verzekering konden we ook zijn 
vervanger uitbetalen.”

“Onze cantorij verzorgt 
elke maand een cantate-
dienst en daarnaast hebben 
we ook nog vier of vijf 
concerten per jaar. De 
bladmuziek voor al die 
optredens regelen we zo 
veel mogelijk via de muziek-
bibliotheek van de KCZB. 
Daarover ben ik vol lof. 
Soms is het materiaal wat 
oud. Als je dat terugkop-
pelt, krijg je het verzoek een 
briefje mee te sturen met de 
bladmuziek, zodat de 
bibliotheekmedewerkers 
ernaar kunnen kijken. Het is al regelmatig voorgekomen dat 
muziek daardoor vervangen is. Dat is echt goede service. 
Verder werken we ook veel met het Kunstenaars Contract 
Bureau. Elke cantatedienst wordt begeleid door een orkest dat 
per keer wordt samengesteld uit beroepsmusici. Het is dan heel 
fijn dat je de verloning kan overlaten aan dit bureau. Het werkt 
perfect en scheelt veel werk.”

Laurenscantorij,  Rotterdam
Gemma Vredeveldt, koorlid en verantwoordelijk  
voor bladmuziek
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“We komen graag in 
contact met de 
koren en met 
potentiële leden. 

Daarom hebben we eigen Facebook- 
en Twitter-accounts.” Regio Noord is 
behoorlijk actief – de commissie werkt 
zelfs met een cyclus van twee jaar. 
Verder fungeert deze regio, zoals elke 
regionale commissie, als tussenper-
soon voor vragen over de landelijke 
diensten zoals de bibliotheek, de 
uitgeverij en jubilea.

Het ene jaar van de cyclus bestaat uit 
het Kinderfestijn in januari, de 
Gospel SingSation in het najaar en 
‘Focus op Vocaal’ in november. Dat is 
een soort wedstrijd voor koren die 
zichzelf willen verbeteren met vak- en 
publieksjury. Het volgende jaar is er 
‘Vocale en Muzikale dag Winsum’ 
voor alle koren uit alle genres, ook 
niet-leden van de KCZB. Muziekge-
zelschappen zoals orkesten, ensembles 
en bands zijn ook van harte welkom. 
Verder zijn er nog regionale concerten 
en een mannenkorenfestival. En alsof 
dat nog niet genoeg is, organiseert 
Albert met zijn medecommissieleden 
ook nog managementcursussen voor 
koorbesturen. “Hiervoor zoeken we 
samenwerking met andere korenorga-
nisaties zoals de KBZON en de Bond 
van Koren, die dan hun leden ook de 
cursus kunnen laten volgen.” Geen 
concurrentie dus, maar samenwerken 

en elkaar versterken. In de toekomst 
hoopt Albert ook nog koorscholing 
aan het aanbod te kunnen toevoegen.

Op de vraag waarom er regio’s zijn, 
antwoordt Albert: “Om de betrok-
kenheid van koren bij de KCZB te 
vergroten. Koren hebben dan sneller 
contact met de KCZB via vertegen-
woordigers – de organisatie komt zo 
dichterbij. Letterlijk.” Voorschoten is 
voor veel koren toch best ver weg. 
Albert is sinds 1987 betrokken bij de 
KCZB, met een pauze van drie jaar. 
Nu is hij voorzitter van de regionale 
commissie Noord die uit elf mensen 
bestaat. Gemiddeld is hij er per week 
zo’n vier uur mee bezig. De commissie 
vergadert vijf keer per jaar en plant 
dan de activiteiten die nog moeten 

komen. Werkgroepen werken die 
uit. “Er zijn natuurlijk draaiboeken, 
zodat je niet steeds het wiel opnieuw 
hoeft uit te vinden. Handig daarbij 
is ook dat de werkgroepen dezelfde 
samenstelling behouden.” Albert is 
zelf lid van de werkgroepen ‘Gospel 
SingSation’ en ‘Focus op Vocaal’. 
Daarnaast zijn alle commissieleden 
beurtelings aanwezig bij jubilea van 
koren en uitreikingen van insignes. 
Voor sommige activiteiten zoekt de 

commissie contact met een koor dat 
bij de organisatie betrokken wordt, 
bijvoorbeeld een gospelkoor bij de 

gospeldag. Dat koor kan dan weer 
het woord verspreiden en mensen 
enthousiast maken om mee te doen 
of te komen luisteren naar het 
eindconcert. Al dit werk doet Albert 
vrijwillig naast zijn fulltimebaan. 
Hij zingt overigens zelf ook: hij is 
tenor bij Mannenensemble Ad 
Libitum in Leens dat twintig heren 
telt. “We zingen Engelse klassieke 
kerkmuziek met piano- of ensemble-
begeleiding.”

Regio Noord organiseert 
veel activiteiten

Noord is de enige van de vijf regio’s die zich aan provinciegrenzen 

houdt: Groningen, Friesland en Drenthe vallen er geheel binnen. En 

daarbinnen vallen dan weer 360 koren en 11.000 zangers. Voorzitter 

Albert Ploeger vertelt wat hij en zijn medebestuurders allemaal doen.

samenwerken en elkaar versterken

podium om met andere koren op te 
treden. Daarvoor kunnen ze terecht 
bij één van de vijf regionale 
 commissies die de KCZB heeft. 
Hieronder vindt u de contact-
gegevens van die regio’s. 

In de vijf regionale commissies van 
de KCZB zitten actieve bestuurders 
die nauw contact hebben met de 
koren in hun regio. Zo weten ze wat 

er speelt en welke activiteiten het 
beste passen bij hun regio. Zo organi-
seert de ene regio weer andere 
activiteiten dan de andere. Bijvoor-
beeld een gospeldag, een workshop 
voor mannenkoren, een koorcompe-
titie of een scratchdag. De leden van 
de regiocommissies bezoeken ook 
koren bij jubilea om zo een koor of 
een individuele zanger in het 
zonnetje te zetten namens de KCZB 
en een jubileumgeschenk te geven.

Daarnaast organiseren de vijf regio’s 
iedere twee jaar gezamenlijk een 
KCZB korenfestival op drie plaatsen 
in het land.

Bij de KCZB zijn ruim 1.500 koren 
aangesloten, verdeeld over alle 
provincies van het land. Als besturen 
van deze koren advies nodig hebben 
over repertoire, bladmuziek, juridische 
zaken, Buma en nog veel meer zaken, 
dan kunnen ze contact opnemen met 
ons servicebureau in Voorschoten.

Naast hun eigen concerten willen 
sommigen koren ook graag een 

KCZB Regio’s

Secretariaten
KCZB Regio Noord 
Groningen, Friesland en Drenthe 
 

Marjolein van den Herik 
Dr. Koppiusstraat 3 
9561 RP Ter Apel
0599-785661 
 secretariaat.kczb.rcnoord@gmail.com

KCZB Regio Oost 
Overijssel, Noordoostpolder en Dronten 
(gedeelte van Flevoland), Veluwe en 
Achterhoek (Gelderland boven de Rijn)  
 
Peter IJspeert 
Maasstraat 19 
8303 LP Emmeloord  
0527-616624 
 secretariaat.kczb.rcoost@gmail.com

KCZB Regio Zuid
Brabant, Limburg en Gelderland  
beneden de Rijn
 
Paul van Engelen 
De Nieuwe Es 91 
4254 AW  Sleeuwijk 
0183-512403  
 kczb.secretariaat.rczuid@gmail.com

KCZB Regio Noord West  
Noord Holland, Utrecht, Leiden, Lelystad, 
Almere en Zeewolde (gedeelte van Flevoland) 
 
Marijke Koelewijn-Koelewijn 
Sweelinckstraat 2f 
3752 HK Bunschoten 
06-48924581 
secretariaat.kczb.rcnoordwest@gmail.com

KCZB Regio Zuid West 
Den Haag, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 
Rotterdam en Zeeland

Cor Resseler 
Burgemeester Visserwerf 23 
2975 BP Ottoland 
0184-641769 
 secretariaat.kczb.rczuidwest@gmail.com
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“We hebben zo’n 
350 koren in de 
regio, met 
plusminus 

9.000 zangers en zangeressen. Dat 
is een behoorlijk percentage van het 
totaal aantal leden van de KCZB. 
De regio is erg groot: van Den Haag 
tot Zeeuws-Vlaanderen en van de 
Krimpenerwaard tot Alblasser-
waard. Elk bestuurslid heeft een 
dubbelfunctie. Ik doe bijvoorbeeld 
ook pr als onze pr-medewerker niet 
kan. Dat maakt je minder kwets-
baar, vooral als je al weinig 
bestuursleden hebt.”

Cor en zijn collegabestuurders 
zoeken de aangesloten koren actief 
op. “We bezoeken de koren, 
vergroten de zichtbaarheid van het 
regiobestuur en wonen vergaderingen 
bij om te vertellen wat de KCZB voor 
koren kan betekenen.” Hij merkt dat 
dat belangrijk is, omdat veel koren 
niet goed weten voor welke diensten 
ze allemaal betalen via hun lidmaat-
schap. Koren waarderen die extra 
duidelijkheid.

Jaarlijkse activiteiten
“We hebben elk jaar een kinderko-
renconcert in Papendrecht en 
streekkorenconcerten. Hier zit geen 

wedstrijdelement in, want koren 
haken dan af.” (Dat is anders in de 
regio Noord, zie p.11 – red.) “Wij als 
regio zorgen dan voor de brieven, 
programmaboekjes en de organisatie. 
Als we iets nieuws willen opzetten, 
peilen we natuurlijk of daar behoefte 
aan is. We zetten dan een themadag 
in de steigers – we regelen locaties en 
bedenken de invalshoek: wordt het 
een educatieve of repertoiredag – en 
nodigen koren dan via brief of e-mail 
uit. Als de respons groot genoeg is, 
gaat het door, of op enkele locaties in 
plaats van op alle. En anders zeggen 
we de locaties en andere afspraken 
weer af.”

Op repertoiredagen maken koorleden 
kennis met nieuwe koormuziek; de 
zangers schrijven zich individueel in. 
“Die muziek bundelen we voor ze en 
studeren we die dag in. Ook organi-
seren we cursussen voor besturen – dat 
gaat vanuit de KCZB.”

Cor is sinds 2007 bestuurslid. Hij 
wilde eerder ook al, maar dat kon 
niet omdat hij ook dirigent is. Nu is 
hij vicevoorzitter van een christelijk 
gemengd koor in Goudriaan waarin 
hij tenor is en plaatsvervangend 
dirigent. En hij dirigeert een 
seniorenkoor. Dirigeren wil hij 

afbouwen, “dat heb ik al lang genoeg 
gedaan. Het was mijn hobby; soms 
had ik wel vier koren tegelijk onder 
mijn hoede”. En alsof dat nog niet 
genoeg is, is hij ook nog organist van 
verschillende kerken. Cor houdt van 
geestelijke muziek uit alle perioden: 
van renaissance tot Jan Pasveer. 
“Maar het moet wel goed in het 
gehoor liggen, de zangers moeten het 
begrijpen.” Hij houdt niet van 
voorspelbare muziek, wat hij 
‘kitschmuziek’ noemt. “Het moet 
uitdagend zijn voor zanger, dirigent 
én luisteraar.” Rutter en Stanford 
kunnen zijn goedkeuring daarom 
wegdragen.

Cor Resseler
regiosecretaris Zuid West

“Ik ben het adres als het gaat om festivals organiseren en 

concertuitnodigingen verdelen”, vertelt Cor Resseler, regiosecretaris Zuid 

West, enthousiast. Hij was gemeentesecretaris en weet dus wel hoe hij zijn 

bestuursfunctie moet invullen. In zijn regio zijn de kinderkoor- en 

streekkorenconcerten de belangrijkste activiteiten die ieder jaar terugkeren.Barbara werkt er sinds 2003, 
nadat ze een tijd als vrijwil-
liger bij de KCZB had 
gewerkt. Daarvoor heeft ze 

klassieke talen gegeven op een 
middelbare school. En ze is actief als alt 
in het 80 leden tellende COV 
Leidschendam, een oratoriumkoor.

Het KCB verzorgt niet alleen de 
verloning van artiesten, maar ook de 
contracten – uniek in Nederland. 
Daarmee haalt het veel werk uit 
handen van koren. Als een koor een 
uitvoering geeft met externe musici, 
zoals solisten of een orkest of ander 
koor, begeeft het zich op glad ijs. Het 
KCB is er om te helpen. Barbara en 
haar collega wijzen de penningmeesters 
niet alleen de weg, maar voeren alle 
handelingen uit én zorgen voor 
uitbetaling. Alle UWV- en belastingre-
gelingen gaan zo via het KCB, het koor 
hoeft zich daar niet druk om te maken. 
Eventuele vragen over rechten, plichten 
en regels vangt dit bureau af – het koor 
hoeft eigenlijk alleen maar aan te geven 
dat ze een concert hebben en met wie. 
Heeft bijvoorbeeld een conservatori-
umstudent die tijdelijk in Nederland 
woont en als solist is ingehuurd geen 

tewerkstellingsvergunning en is er niet 
genoeg tijd om die bij het UWV aan te 
vragen (dat moet tien weken van 
tevoren), dan kiest het koor er vaak voor 
om een andere musicus in te huren. Het 
enige wat het koor doet is doorgeven 
wie de solist is. Barbara geeft aan dat 
die persoon niet de juiste papieren heeft 
en het koor kan alsnog op zoek naar een 
andere solist. Het KCB behoedt het 
koor op deze manier voor een boete van 
maximaal € 12.000,-!

Hoe gaat een aanvraag  
precies in z’n werk?
Een voorbeeld: een koor regelt een 
concert met een orkest en geeft dat door 
aan het KCB. Barbara of haar collega 
maakt een contract op dat het koor 
ondertekent. Het koor stuurt het 
contract naar het orkest, waarmee de 
afspraken tussen koor en instrumenta-
listen vastliggen. Het orkest regelt de 
bezetting en vult een gageverklaring in 
met alle namen en handtekeningen van 
de musici. Dat gaat rechtstreeks naar 
het KCB. Barbara controleert alle 
paspoortkopieën, VAR-verklaringen en 
eventuele tewerkstellingsvergunningen 
als het om buitenlandse musici gaat. 
Twee weken voor het concert gaat een 

nota naar het koor en als het geld binnen 
is, betaalt het KCB het orkest uit.

Uitdagende puzzel
De wet- en regelgeving verandert 
voortdurend en Barbara moet die dus 
ook steeds in de gaten houden. Dat is 
uitdagend en soms een nogal lastige 
puzzel. Het gebeurt regelmatig dat 
Barbara zelf conclusies moet trekken uit 
bijvoorbeeld jurisprudentie als niet 
precies duidelijk is hoe de vork in de 
steel zit.

Voor KCZB-leden zit de dienstverlening 
van het KCB bij de contributie in; ze 
betalen alleen een klein bedrag aan 
administratiekosten, afhankelijk van het 
te verlonen bedrag. Dat loopt dan weer 
via de KCZB, omdat men daarvan lid 
is. Het KCB is een stichting en daardoor 
niet btw-plichtig (de KCZB is dat wel, 
daarom loopt deze bijdrage via de 
vereniging). Dat voordeel komt direct 
ten gunste van de KCZB-leden.

Koren die geen lid zijn maar wel van het 
KCB gebruik willen maken, kunnen 
buitengewoon lid worden, mits ze lid 
zijn van een andere korenorganisatie. Zij 
betalen hiervoor een vast jaarbedrag.

Barbara Smeets
KCB –  Kunstenaars Contract Bureau

Samen met collega Simone Pieterse runt Barbara Smeets het KCB, het 

Kunstenaars Contract Bureau. Dat is een stichting die onder de KCZB valt, 

maar er verder los van staat vanwege de ingewikkelde geldstromen. 
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Sinds de herfst van 2014 heeft 
Bernhard zijn drukke bestaan 
uitgebreid met de vrijwilligers-
functie ‘muziekadviseur’. 

Samen met anderen adviseert hij dus 
over kwaliteitsverbetering en hoe je met 
de veranderende maatschappij omgaat 
binnen de korenwereld. Elke adviseur 
heeft zijn eigen expertisegebied, dat van 
Bernhard is gemengde koren. Hij 
dirigeert zelf immers al ruim 25 jaar 
gemengde koren.

Bewust abstract
Over zijn werk voor de KCZB vertelt 
Bernhard: “De adviseurs komen een 
paar keer per jaar samen. Verder 
brainstormen we per e-mail over de 
onderwerpen die ik al noemde. Die 
onderwerpen benaderen we bewust 
abstract. We willen niet op het concrete 
uitvoeringsniveau gaan zitten, want dat 
is het werkterrein van de KCZB, maar 
wél aanbevelingen doen. Zoals bijvoor-
beeld scholingsdagen.”

Concreter: “Dirigenten uit het veld 
merken wat er speelt en wat er verandert 
in de maatschappij. Zij zijn dus beter op 
de hoogte van de actualiteit dan een grote 
organisatie als de KCZB. Dirigenten zien 
dus soms eerder waar koren behoefte aan 
hebben en wij geven dat door aan de 
KCZB. We doen aanbevelingen over 
kwaliteitsverbetering op drie niveaus: 
bestuurlijk, artistiek-inhoudelijk, dus over 
de dirigent, en zangtechnisch, over het 
niveau van de koorzangers. De wensen 
brengen we in kaart, zodat adviezen ook 
ergens op gefundeerd zijn en impact 
kunnen hebben. Dat lukt natuurlijk niet 
zonder draagvlak van besturen, 
 dirigenten en zangers zélf.”

Vanzelfsprekendheden  
vallen weg
De samenleving is enorm aan het 
veranderen en koren merken dat 
natuurlijk ook. Bernhard: “Tijdens 
de regeerperiode van gedoogkabinet 
VVD-CDA, met steun van de PVV, 
ruim vier jaar geleden, is zó veel 
kapot gemaakt in cultureel Neder-
land! We ondervinden daar nu de 
gevolgen van, óók op gemeentelijk 
niveau… én er is tegelijkertijd een 
economische crisis. Alle vanzelfspre-
kendheden van tien jaar geleden, 
zoals subsidies, zijn allemaal weg en 
dat heeft gigantische consequenties. 
Het is ongelooflijk lastig om met die 
veranderende omstandigheden 
dezelfde dingen te blijven doen. Heel 
goed dus dat de KCZB mensen uit 
het veld laat meedenken over zaken 
als kwaliteit. Want alleen door mee te 
gaan met je tijd, kan je overleven.”

Visie
Denk bijvoorbeeld aan sociale aspecten 
en de ambitieverschillen binnen koren. 
“Sommige willen veel concerten en 
andere maar één keer per jaar. En dat 
heeft gevolgen voor de organisatie en 
de financiën.” 

Mensen binden zich steeds minder aan 
één vereniging en áls ze dat doen, is 
het vaak voor een korte periode. 
“Projectkoren zijn heel populair, maar 
dat heeft ingrijpende consequenties 
voor de financiën van de bestaande 
verenigingen, die heel onzeker worden; 
ook al omdat er vrijwel geen subsidie 
meer binnenkomt. En voor de 
organisatie betekent het: er moeten 
vaker audities komen, je moet zangers 

zoeken en betalingen regelen. 
Sommige koren gaan dan minder 
doen, uit angst. Maar dan trek je vaak 
ook minder zangers aan en kan je 
sneller gedwongen zijn het koor op te 
heffen.” Bernhard heeft dat zien 
gebeuren: “In Rotterdam had je 
vroeger alleen al een stuk of acht 
oratoriumverenigingen. Er zijn er nu 
nog maar drie.”

Cement
“Zonder cultuur is er geen samenle-
ving. Kunst en kunstenaars vormen 
het cement. De samenleving ís 
cultuur”, zegt Bernhard poëtisch. 
“Maar we zijn opgevoed met alles 
meetbaar te maken en overal de 
kostprijs van te berekenen. Aan een 
glimlach in de supermarkt hangt 
echter geen kostprijs, maar die levert 
wel veel op. Het menselijke aspect 
moet voorop staan. Ik snap dat het 
voor politici moeilijk is om ’t anders 
te reguleren, maar nu bezuinig je op 
het mens-zijn. Dat gaat er bij mij niet 
in. Bovendien: kunst en cultuur zijn 
enórm samenbindend.”

Hij concludeert: “Belangrijk is dat je 
als bestuur en dirigent accepteert dat 
de samenleving verandert. Vast-
houden aan hoe het vroeger was, 
betekent dat je niet toekomstbe-
stendig bent. Welke algemeenheden 
filter je als adviseur uit wat je om je 
heen ziet? Dat vertalen we naar 
microniveau of koorniveau: wat kan 
je eraan doen? En daar koppel je dan 
een advies aan. Zoals: zorg dat je als 
koor een duidelijk profiel hebt, wees 
onderscheidend; zo weet je eerder 
mensen aan je te binden.”

Abstract advies 
KCZB maakt het concreet

“Adviseren over kwaliteitsontwikkeling en maatschappelijk-inhoudelijke 

tendensen.” Zo omschrijft Bernhard Touwen zijn werk voor de KCZB. Hij 

staat “met de voeten in de klei”, zoals hij zelf zegt, als dirigent, pianist en 

coördinator van SKVR Muziek in Rotterdam.

Contactgegevens
Koningin Wilhelminalaan 2
2252 GN Voorschoten
Tel.: 071-560 55 55 
info@kczb.nl
www.kczb.nl 
Inschrijvingsnummer KvK: 40407024

Telefonische bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur

Openingstijden kantoor
U bent van harte welkom op ons kantoor, op 
maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 16.30 uur. 
Op vrijdag zijn wij open van 08.30 tot 12.30 uur.

E e n   l e v e n   l a n g   z i n g e n

Colofon
Dit is een uitgave van de KCZB.
Teksten en eindredactie: Bureau Ganzenveer 2.0.
Fotografie: Ardito, JS Nederland, Ellen Koelewijn,  
Gerrit de Vries, Herman Schimmel, Cor Resseler.



The Black Folder
De geniale koormap voor uw concert!

Leverbaar via de KCZB

• Duurzaam lichtgewicht zwart kunstleer (350 gram)
• Formaat 26 x 32 cm (bxh)= groter dan A4 (!)
• Rondom dubbel genaaid
• Metalen messing hoekbeschermers
•  Breed aluminium scharnier met tien elastieken om de muziek in de map te houden
•  Viergaats ringband; deze is eenvoudig tussen de elastieken te plaatsen. Daarmee is het 

mogelijk om ook losse bladen in de map te doen.
•  Kruisriempje aan de onderzijde

 - voorkomt dat de map te ver open valt
  -  los te maken zodat de map geheel open kan (de koormap kan niet geheel plat worden 

opengevouwen en is niet geschikt om te gebruiken op een muziekstandaard)
 - naar binnen te vouwen als een bladwijzer
• Transparant vak aan de linker binnenzijde
• Zwart kunstleren vak aan rechter binnenzijde
• Plastic naamkaarthouder
• Potloodhouder links en rechts

Prijzen en leveringsvoorwaarden
Kleur: zwart
Prijs:  € 27,– (incl. btw, excl. verzendkosten)
Uit voorraad leverbaar

De koormap wordt geleverd met een (uitneembare) viergaats 
ringband en een KCZB potlood.

Voor koren die zijn aangesloten bij de KCZB, is een 
 kortingspercentage van toepassing als voor het koor 
 meerdere exemplaren tegelijk worden besteld. 
Wij bieden u graag een offerte op maat.

Te bestellen bij úw KCZB
071 - 560 55 52
muziekhandel@kczb.nl
www.kczb.nl

Riempje over de rug dient 
als handgreep

De geniale koormap voor uw concert!

•  Breed aluminium scharnier met tien elastieken om de muziek in de map te houden
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