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Missie van VTN 
 
De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft naar 
kwaliteit, kwaliteitsverbetering en ondersteuning van de aangesloten koren. De Vereniging 
Toonkunst Nederland draagt er zorg voor dat de aangesloten koren open staan voor 
iedereen die naar kwaliteit in koorzang streeft, ongeacht leeftijd, geslacht of 
levensbeschouwing/religie.  
 
Uitgangspunten 
 
• Het begrip Toonkunst is een waardevol keurmerk, dat borg staat voor kwaliteit 
• Levend houden van de lange muzikale traditie, en aanmoediging hiertoe 
• Laagdrempeligheid in uitvoering van ondersteuning aan de aangesloten koren 
• Instandhouding van netwerk  toonkunstkoren en daarmee het leggen van 
verbinding(en), delen van kennis en ervaring. 
• Balans tussen zangplezier en kwaliteit 
 
Doel 
 
• Actieve korenorganisatie voor de leden 
• Het behartigen van de belangen van de leden 
• Het bevorderen van de amateurtoonkunst, in het bijzonder door koren en orkesten 
• Informatie-uitwisseling en advies (o.a. door de muziekcommissie) 
 
MBT 
 
De VTN is voortgekomen uit de Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst, MBT. We 
onderhouden nauwe banden met de MBT. De MBT financiert het werk van de 
muziekcommissie, de toekenning van de A.C.G. Vermeulenpremie en van de 
koorscholing.  
 
 
De profilering van VTN/Toonkunst 
 
Het begrip Toonkunst, en daarmee het begrip  “Toonkunstkoor”, heeft een goede klank bij 
(koor) organisaties en staat voor kwaliteit. 
 
Merk ‘Toonkunst’ bewaken en uitdragen 
 
De naam Toonkunst staat voor hoge kwaliteit. Tijdens de laatste ALV is ook weer 
uitgesproken door leden dat zij hieraan waarde hechten.  Vanuit die ALV is het verzoek 
gekomen om een bezoekregeling te maken. 
 
Algemene uitgangspunten 
 
Alle VTN koren worden 1x per 5 jaar bezocht door een lid van het bestuur en een lid  van 
de Muziekcommissie. Er wordt een repetitie bijgewoond en een gesprek met het 
koorbestuur gehouden. 
Doelen: 



- contact met de koren 
- advisering 
- meer betrokkenheid tussen koren en VTN 
 
Werkwijze  
 
1. er wordt een 5-jaren rooster opgesteld. 
 
2. het koor vult van tevoren een vragenformulier in. Hierop staan zaken als: repetitie en 
concert-frequentie, (her)auditie- en aannamebeleid en scholing. Wat vindt men van de 
eigen kwaliteit, hoe komt men aan nieuwe leden, is er sprake van vergrijzing etc. Maar ook 
vragen over VTN: wat wordt er van de koepelorganisatie verwacht etc. 
 
3. De repetitie wordt bijgewoond door een lid van het VTN-bestuur en een MC-lid. 
Voor of na de repetitie wordt een gesprek met het bestuur gevoerd, waarin onderwerpen 
van het vragenformulier aan de orde komen. 
 
4. Op basis  van het formulier, de repetitie en het gesprek worden – indien nodig - 
adviezen gegeven. 
 
 
 
Ontwikkelingen in het ledenbestand 
 
Het aantal aangesloten koren is licht dalend. 
Werven van nieuwe leden is dan ook een speerpunt in het beleid van de vereniging. 
Hieraan moet doorlopend ruim aandacht besteed worden 
Om de continuïteit te waarborgen (vertrek koren) moet de vereniging jaarlijks nieuwe leden 
werven. Hiervoor zijn speciale ledenwerfacties noodzakelijk.  
Naast ledenwerving is ledenbehoud belangrijk. Voor ledenbehoud is een goede 
dienstverlening nodig. In de paragraaf 'dienstverlening' wordt daartoe een overzicht 
gegeven.  
Informatie van leden  is erg belangrijk om de vereniging inzicht geven in haar functioneren.  
 
Dienstverlening 
 
Collectieve BUMA-overeenkomst 
 
De VTN heeft via de VNK een contract gesloten met BUMA voor alle bij haar aangesloten 
koren, waardoor de uitvoeringsrechten collectief zijn afgekocht tegen een laag tarief.  
 
 
Gebruik Kunstenaarscontractbureau (als buitengewoon lid van de KCZB) 
 
Het Kunstenaars Contract Bureau (KCB)helpt bij de verloning van solisten, contracten met 
musici etc. Via de VTN kunnen koren buitengewoon lid worden van de KCZB en hebben 
daardoor toegang tot de service van het KCB. 
 
  
Bladmuziek: toegang tot de muziekbibliotheek van de KCZB 
 
De Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) heeft een forse muziekbibliotheek in 



Voorschoten. Leden van de VTN kunnen er terecht om repertoire te zoeken voor 
concertuitvoeringen en ze kunnen er bladmuziek huren of lenen. Dat kan overigens ook 
online: de bibliotheek is toegankelijk via de website van de VTN. 
 
Subsidie-aanvragen bij fondsen van de MBT 
 
Kwaliteit moet je onderhouden en zo mogelijk verbeteren. De Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst (MBT) biedt koren en koorleden mogelijkheden om zich 
(verder) te scholen. Zij beheert diverse fondsen en stichtingen. Met de opbrengsten van 
enkele daarvan subsidieert ze koorscholing voor Toonkunstleden. Ook moedigt ze 
vernieuwing aan: met de ACG Vermeulen-premie maakt ze voor enkele koren per jaar een 
bijzondere concertprogrammering mogelijk. 
 
Informatie-uitwisseling en advies via website en nieuwsbrief: 
 
Op de website is informatie te vinden over de vereniging: 
 
• bestuur 
• organisatie 
• lidmaatschap 
• nieuws 
• concertoverzicht (leden) 
• informatie (bijv. organiseren concert, solisten, contract dirigent, honoraria, etc.) 
• nieuwsbrief 
 
Het streven is om in 2016 de website te vernieuwen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden 
van de diensten van een extern bureau. 
 
 
De nieuwsbrief bevat actuele zaken (o.a. subsidietoewijzingen, landelijke manifestaties) 
 
Het communicatieplan 2016 – 2017 is bijgevoegd. 
 
Vrijwilligers 
 
Voor een aantal zaken heeft het grote voordelen om een beroep te kunnen doen op 
vrijwilligers (leden van de aangesloten koren). Hierbij kan gedacht worden aan 
werkgroepjes (bijv. voor pr/communicatie) maar ook aan praktische zaken als organiseren 
ALV, etc. 
Vaak zijn mensen wel bereid om voor een afgekaderde klus bij te springen. 
 
  
 
Muziekcommissie  
 
Advies 
 
Voor advies op muziekinhoudelijk gebied kunnen bestuur en aangesloten koren  van de 
VTN een beroep doen op de Muziekcommissie. De commissie bestaat uit professionele 
dirigenten van aangesloten koren. Eén lid van de Muziekcommissie is tevens lid van het 
bestuur VTN.  
Activiteiten waarvoor zij vanwege hun professie worden ingezet worden bekostigd door de 



MBT. 
Naast onderstaande activiteiten beoordeelt de muziekcommissie de aanvragen van de  
A.C.G. Vermeulenpremie voor bijzondere concertprogrammering 
 
Kooradvies 
 
Koren van de VTN kunnen gratis gebruik maken van de Regeling Advisering Koren. Een 
van de leden van de Muziekcommissie gaat met bestuur en dirigent in gesprek. 
Onderwerpen van het adviesgesprek zijn onder meer de ontwikkeling van het koor, de 
actuele situatie en wensen voor de toekomst. Om een totaalbeeld van het koor te krijgen, 
woont hij/zij meestal ook een gedeelte van de repetitie bij. Van het bezoek krijgt het koor 
een verslag. 
 
 
Beoordeling aanvragen koorscholing 
 
Koren van de VTN kunnen subsidie aanvragen bij de MBT voor het organiseren van 
koristen-opleidingen en stemvormingscursussen. De scholing dient door een afgestudeerd 
musicus te worden gegeven. De minimale duur is 30 klokuren en moet plaatsvinden buiten 
de reguliere repetities. De koorleden betalen een eigen bijdrage voor de scholing. De 
Muziekcommissie beoordeelt de aanvragen voor koorscholingsactiviteiten. 
 
 
  
Ontwikkelingen binnen de VNK 
 
In de VNK werken de korenkoepels van Nederland samen om de gemeenschappelijke 
belangen van de aangesloten koepels te behartigen. In de praktijk is het belangrijkste wat 
de VNK doet onderhandelen met de BUMA over de tarieven die voor de leden van de 
aangesloten koepels gelden. Binnen de VNK is het besef ontstaan dat er op meer punten 
samengewerkt kan worden tussen de koepels. Veel koepels ontplooien immers dezelfde 
activiteiten en bieden dezelfde services aan haar leden. De VNK heeft een stuurgroep 
opgericht, deze heeft twee werkgroepen. Een werkgroep houdt zich bezig met te 
onderzoeken of het mogelijk is om de servicebureaus van drie grote bonden samen te 
voegen. De VTN doet in deze werkgroep niet mee. Een tweede werkgroep houdt zich 
bezig met een nieuwe structuur voor de VNK . Dit met als doel de VNK meer “body” te 
geven en het gezicht van korenland Nederland te gaan worden. 
 
 


