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VTN start Steunfonds 
In 2019 is bij VTN hard gewerkt om de dienstverlening voor onze koren drastisch te verbeteren en uit te breiden. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de oprichting van een steunfonds. 
Het VTN-steunfonds heeft tot doel de koren die lid zijn van VTN, in bescheiden mate financieel te kunnen 
ondersteunen om hun projecten extra kleur te geven. U moet hierbij denken aan de mogelijkheid voor een extra of 
duurdere solist bij uw concerten of voor de begeleiding van een groter ensemble of extra instrument. Het kan ook 
besteed worden om muziek aan te schaffen die niet geleend kan worden of om kleine compositieopdrachten te 
verlenen. Het gaat er niet om uw geplande concerten mogelijk te maken, maar om aan de uitvoering wat toe te 
voegen. 
Voor de bekostiging van het fonds wordt een aparte stichting opgericht: de stichting VTN-steunfonds. Nadere 
informatie wordt begin 2020 verstrekt in een brochure en op de website. 
 
Dienstenpakket VTN uitgebreid 
Het steunfonds maakt onderdeel uit van een verbeterd en uitgebreid dienstenpakket dat VTN onze leden te bieden 
heeft. Het gaat er hierbij om vragen te kunnen beantwoorden die onze leden hebben over een goed functionerend 
koor. De dienstverlening heeft betrekking op de belangrijkste aspecten op organisatorisch en artistiek gebied.  
U moet hierbij denken aan vragen over bijvoorbeeld de oprichting van een koor, de ANBI-status van een koor, e.d. 
Kortom, alle zaken die betrekking hebben op een goed functionerend bestuur.  
Artistiek gezien kunnen vragen beantwoord worden over bijvoorbeeld koorscholing, repertoirekeuze, 
koorbegeleiding, audities afnemen, dirigentenvacatures, e.d. 
Het bestuur, dat in eerste instantie uw vragen zal beantwoorden, zal worden bijgestaan door professionals, de 
zogenoemde VTN-adviseurs.  
U kunt hierover meer lezen in een uitgebreide brochure die u in het begin van 2020 krijgt toegezonden en op de 
website. Daarom spreken we over VTN-dienstverlening 2.0. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De presentatie van de nieuwe plannen komt uitgebreid aan de orde tijdens de Algemene Ledenvergadering van VTN. 
Naast de gebruikelijke onderwerpen bij een ALV, zal onder andere een wijziging in de statuten en huishoudelijk 
reglement van VTN worden voorgelegd,  de oprichting van het VTN-steunfonds. 
De datum voor de ALV: zaterdag, 15 februari 2020 
De ALV zal wederom op een fraaie locatie worden gehouden: Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, Utrecht.  
U ontvangt via de e-mail tijdig de stukken die voor de vergadering nodig zijn. 
 
Licentie Femu 
De organisatie van muziekuitgevers, de Femu, wil graag dat muziekgezelschappen, zoals de koren in Nederland, regelen 
dat betaald wordt voor het gebruik van geleende bladmuziek en digitaal gebruik via een tablet. Terwijl de koren al een 
verplichte bijdrage betalen aan de Buma/stemra voor de uitvoering van muziek, benaderde de Femu onlangs de koren, 
waaronder leden van VTN, om een licentie te kopen.  
De verzameling van koepelorganisaties van de koren, verenigd in KoorNetwerk Nederland (KNN), is nog in gesprek 
met Buma/stemra en Femu over een totaalpakket van bijdragen inzake het beschikbaar hebben van bladmuziek en 
het uitvoeren ervan. VTN adviseert koren daarom om af te wachten wat gesprekken hierover opleveren en nog niet 
in te gaan op het verzoek van Femu om nu al een licentie af te nemen.   
Via e-mail en website wordt u hierover nader geïnformeerd. 
 
Wij hopen dat u in 2020 bij de ALV aanwezig zult zijn. 
 
Het bestuur van VTN, 
Max de Boer,  
(waarnemend) voorzitter 


