
 

 
 
 
 
Algemeen Jaarverslag 2015  
 
 
Ledenbestand  
Op 31 december 2015 bedroeg het ledenbestand 98 aangesloten verenigingen, met in totaal 4693 
individuele leden. Het jaar daarvoor was dit respectievelijk 99 en 4720. 
 
Het bestuur vraagt vertrekkende koren om feedback over de VTN, onder meer naar de reden van 
opzegging. De redenen van opzegging waren financieel. 
 
1. Bestuur en verenigingsbureau  
In 2015 kwam het bestuur 5 keer bij elkaar voor een reguliere bestuursvergadering.  
 
Samenstelling bestuur (per 31 december 2015) 
Els van Eersel (nov. 2012) - voorzitter    
Kees Bres (mei 2014)  - secretaris 
Everdien Wiersma (juni 2013)  - penningmeester   
Anthony van Gelder  (mei 2015) - lid (communicatie)   
Danny Nooteboom (mei 2014) - lid (muziekcommissie) 
 
Anthony van Gelder volgde in de ALV van 30 mei 2015 Fred Heilema op 
 
Verenigingsbureau 
 
Het bureau van de vereniging wordt voor 8 uur in de week door Hilde Wuijten bezet. Hilde is in dienst van 
de MBT, de VTN betaalt een vergoeding aan de MBT. 
 
 
2. Financieel beleid  
De voornaamste taak van het bestuur in 2013 was om de uitgaven van de VTN inzichtelijk te maken en 
maatregelen te nemen om deze te verminderen. 
 
Deze maatregelen hebben ook in 2015 hun effect gehad, het ingezette financieel beleid is voortgezet met 
als resultaat een positief saldo in 2015. Zie hiervoor verder het jaarverslag van de penningmeester 
 
 
 
3. Algemene ledenvergadering 30 mei 2015  
Op 30 mei 2015 had in Hilversum de 10e jaarvergadering van de VTN plaats. Deze werd bijgewoond door 
vertegenwoordigers van 10 koren.  
 
Een belangrijk besluit van de ALV is een kwaliteits keurmerk niet verder te ontwikkelen. In plaats daarvan 
moet er een plan komen om de aangelsoten koren eens in de 5 jaar te bezoeken. 
 
Verdere informatie over deze ALV is te vinden in de notulen. 
 
Tijdens het middagprogramma van de ALV stond de jonge vocalistenpresentatie op het programma.  
Acht jonge zangeressen presenteerden zich met door hen zelf gekozen liederen wat een zeer gevarieerd 
programma heeft opgeleverd.  
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De middag diende een tweeledig doel. Aan de ene kant bieden wij jonge solisten een podium om zich aan 
koren te presenteren. Aan de andere kant laten wij de VTN-koren kennis maken met jong talent die zij in 
de toekomst als solist kunnen contracteren.  
Door de Vereniging Toonkunst Nederland en de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst was een 
aanmoedigingsprijs van € 500,- uitgeloofd voor de beste prestatie van deze middag. De kandidaten 
werden door een deskundige jury beoordeeld o.a. op zang en presentatie.  
Dat het niet mee viel voor de jury om de winnaar van de aanmoedigingsprijs aan te wijzen bleek wel uit de 
tijd die zij daarvoor nodig hadden. Uiteindelijk kozen zij voor Varvara Tishina.  
 
 
4. Muziekcommissie  
De samenstelling van de muziekcommissie was eind 2015 als volgt: 
 
Leo Rijkaart         
José Doodkorte   
Marion Bluthard   
Danny Nooteboom (voorzitter) 
 
De Muziekcommissie kwam drie keer bij elkaar voor een vergadering.  
Tussen muziekcommissie, bestuur VTN en bestuur MBT is gepraat om de voorwaarden te versoepelen 
voor de toekenning van subsidie voor koorscholing. In 2015 is besloten de regeling inderdaad te 
versoepelen. De nieuwe regeling is inmiddels ingegaan. 
 
De regels rond het aanvragen van subsidie voor koorscholing werden op verzoek van de VTN aangepast. 
In 2015 werden er twee aanvragen ingediend, maar onder meer als gevolg van de wijzigingen in de 
voorwaarden dienden de plannen bijgesteld te worden. Behandeling van de aanvragen is daarom 
doorgeschoven naar 2016.  
 
In het kader van de toekenning van de A.C G. Vermeulenpremie voor vernieuwend repertoire werden 4 
verzoeken (2014: 7) ingediend, Alle aanvragen werden door de Muziekcommissie tegen het licht 
gehouden en voorzien van een advies voorgelegd aan ons bestuur. Twee aanvragen werden door het 
bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst gehonoreerd ter waarde van € 1750.- 
  
In 2015 ontvingen bestuur en muziekcommissie enkele uitnodigingen om aanwezig te zijn bij concerten 
van de aangesloten koren. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestuurs- en commissieleden werd 
gebruik gemaakt van deze uitnodigingen. 
 
5. Communicatie met de aangesloten koren  
De nieuwsbrief voor koorbesturen verscheen vijf maal. De berichtgeving bevat, naast relevante informatie 
door het bestuur over bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom BUMA-STEMRA, informatie over 
interessant koorrepertoire en over activiteiten van andere organisaties. 
 
 
6. Samenwerking met andere korenorganisaties  
Binnen de VNK (Vereniging Nederlandse Korenkoepels) komen de korenkoepels bijeen om gezamenlijke 
belangen te bespreken. Een onderwerp dat steeds hoog op de agenda staat, is de BUMA. Verder is in 
2015 een stuurgroep opgericht door de VNK om te onderzoeken hoe de korenkoepels kunnen komen tot 
meer samenwerking. 
 
 
 
 
Het bestuur van de Vereniging Toonkunst Nederland,     mei 2016 


