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1. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2018 uit:
-

(Dhr.) Wil Botman
Anthony van Gelder
Danny Nooteboom

voorzitter, secretaris, penningmeester
bestuurslid PR
voorzitter van de muziekcommissie

Het bestuur en de koren werden bijgestaan door Hilde Wuijten als bureau-secretaris
Op 25 februari zei Danny Nooteboom zijn bestuurslidmaatschap op en legde ook zijn
voorzitterschap van de muziekcommissie neer wegens persoonlijke omstandigheden.
De muziekcommissie heeft geen nieuwe voorzitter; het contact wordt onderhouden via Leo Rijkaart.
Na de ALV van 26 mei 2018 meldde Max de Boer (voormalig voorzitter Toonkunst Rotterdam) zich
als mogelijk toekomstig bestuurslid. Het bestuur heeft Max de Boer opgenomen als adviseur van het
bestuur, een taak waarvan hij zich met hart en ziel heeft gekweten.
Ultimo 2018 bestond het bestuur derhalve uit
-

(Dhr.) Wil Botman
Anthony van Gelder
Max de Boer

voorzitter, secretaris, penningmeester
bestuurslid PR
bestuursadviseur

Max de Boer zal op de komende ALV als bestuurslid worden voorgedragen.
Het zal duidelijk zijn dat het bestuur verdere uitbreiding zal toejuichen. Toonkunstleden die een
steentje willen bijdragen zijn welkom.

2. Koren
2.1 Opzeggingen
Vijf verenigingen zegden hun lidmaatschap op:
1. Toonkunst Winterswijk in verband met liquidatie van het koor
2. Toonkunst Den Helder in verband met liquidatie van het koor
3. TK Zeist wegens afweging kosten BUMA afdracht tegenover de besparing die zij kunnen
realiseren als zij voornamelijk rechtenvrije muziek zingen, waarvoor zij geen BUMA afdracht
verschuldigd zijn.
4. Kamerkoor Venus kwam tot de ontdekking dat zij van 2 korenbonden lid waren.
5. Kamerkoor Multiple Voice wegens andere behoeften, zoals Concoursen/festivals

2.2 Nieuwe leden:
Eén koor heeft zich als nieuw lid aangemeld: Mannenakkoord Eindhoven, het eerste gay koor.
Drie koren hebben interesse getoond om lid te worden, maar nog geen besluit genomen.
Hiermee is het aantal leden dat per 1 januari 2019 lid is, uitgekomen op 85, waarvan 33 Toonkunst
koren.

2.3 Aanvragen van advies van de muziekcommissie en subsidie van de Maatschappij ter
Bevordering der Toonkunst:
Evenals in 2017 waren er geen adviesaanvragen van de koren, behalve één vraag van TK
Maastricht, die niet gehonoreerd kon worden vanwege gebrek aan beschikbaarheid van de
muziekcommissie.
Er waren 6 aanvragen voor subsidie voor vernieuwend repertoire, waarvan 4 door de MBT
werden toegekend voor een totaalbedrag van € 4250.

3. Activiteiten van het bestuur
3.1 Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft vergaderd op
-26 febr., met aanwezigheid van bestuursleden van Koor Netwerk Nederland
- 18 april voorbereiding ALV
- 26 mei ALV
- 18 juni kennismaking met Max de Boer
- 4 juli acties n.a.v. besluiten ALV
- 3 oktober uitwerking dienstenbeleid op basis van brainstorm
- 17 december idem.
3.2 Bezoeken aan concerten
De bestuursleden bezochten 7 concerten
3.3 Beantwoorden van vragen van koren
Over de volgende onderwerpen hebben wij vragen van koren beantwoord:
- Verzekeringen
- BUMA afdracht
- ANBI status
- BTW afdracht
- Ondersteuning festival
- Kopiëren van muziek
- Contract met ZZP musici
3.4 Belangenbehartiging
Over de volgende onderwerpen heeft het bestuur extern overleg gevoerd:

Over de BUMA afdracht in bijzondere situaties met Koor Netwerk Nederland,
Over collectieve verzekering met meerdere verzekeringsmaatschappijen en volmachten,
Over het oprichten van een parallelle vereniging voor koren die individueel afrekenen met
BUMA met een notaris.
Over de bescherming van de naam Toonkunst met een merkenbureau.

3.5 overleg met Koornetwerk Nederland (KNN)
VTN is lid van Koor Netwerk Nederland. Deze vereniging van zangbonden poogt op landelijke
niveau belangenbehartiging te doen ten behoeve van de zangbonden. Wij hebben deelgenomen
aan de ledenvergaderingen van 8 juni en 23 november 2018. De toegevoegde waarde ten
behoeve de bonden is tot nu toe nihil. De praktische taak die KNN heeft is het onderhandelen
met BUMA en het incasseren van de afdracht voor BUMA. Door deze collectieve afdracht met
een kortingstarief, zijn wij gedwongen lid van KNN te blijven.
3.6 overleg met KBZON (Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen Nederland)
Met KBZON is een overeenkomst aangegaan voor het uitvoeren van het bureau secretariaat van
VTN. Dit in verband met de pensionering van de huidige VTN bureausecretaris die in dienst is
van de MBT.
Ook hebben wij een licht verkennend gesprek gehad over verdere samenwerking in de toekomst
voor de uitvoering van verschillende diensten. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. Het
VTN bestuur wil zich eerst verder oriënteren op het in eigen opdracht laten uitvoeren van
diensten.

4. Ontwikkeling nieuw dienstenpakket
In de ALV van 26 mei 2018 is besloten uitwerking te geven aan het samenstellen van een
dienstenpakket voor de aangesloten koren, in samenspraak met een aantal vrijwilligers.
Onze bestuursadviseur Max de Boer heeft dit project als projectleider op zich genomen.
Op 19 september 2018 werd een brainstorm georganiseerd met open uitnodiging aan de
aangesloten koren. 5 koren hebben hieraan deelgenomen. Het bestuur heeft input gegeven voor
de verdere uitwerking. Ook de verkenning bij KBZON is als vergelijkingsmodel gehanteerd.
Het voorstel voor het dienstenpakket staat op de agenda van de ALV van 9 maart 2019.

5. Portrettenboek
In 2018 is gepoogd een boek met interviews van 10 random gekozen koren te maken ter
gelegenheid
van het 10 jarig bestaan van VTN. De geselecteerde koren waren zeer enthousiast, maar het
bestuur had niet de juiste interviewer opdracht gegeven. Het bestuur heeft medio 2018 besloten
opnieuw een poging te doen, deze keer de interviews uit te voeren en te beschrijven door ons
bestuurslid PR Anthony van Gelder.

