
VTN staat voor u klaar!
Met ons vernieuwde aanbod:
Dienstenpakket en VTN-steunfonds

Vereniging Toonkunst Nederland (VTN) is een koepelorganisatie van 80 koren in 
Nederland. VTN komt voort uit de Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst (MBT). 
Tegenwoordig zijn niet alleen Toonkunstkoren lid, maar ook koren met een andere 
achtergrond of koren die beschikken over een uitgebreid repertoire met een grote 
diversiteit van muziekstijlen.

Vanaf 2020 breiden we het dienstenaanbod van VTN uit en bieden we de mogelijkheid 
om gebruik te maken van ons steunfonds.

Het bestuur van VTN hoopt met de vernieuwde aanpak, die uiteengezet wordt in deze 
brochure, een actieve en actuele bijdrage te kunnen leveren aan het ‘welzijn’ van de koren 
die aangesloten zijn bij Vereniging Toonkunst Nederland.

Het bestuur van VTN

Meer weten over VTN?

Vereniging Toonkunst Nederland is een onafhankelijke vereniging, die de belangen 
behartigt van koren die lid zijn van VTN. Onze leden zijn niet alleen de koren met 
 ‘Toonkunst’ in de naam, er is een grote variatie aan koren in ons ledenbestand, zie daar-
voor de ledenlijst op onze website. Vandaar dat we graag willen benadrukken dat het 
type koor, de omvang en de maatschappelijke- of religieuze achtergrond geen belemme-
ring is om lid te worden van VTN. 

Ons voornaamste doel is om, door middel van dienstverlening en verstrekking van finan-
ciële middelen uit een eigen fonds, het organisatorische en artistieke werk van de koren 
te ondersteunen. Wij hopen dat onze diensten en andere activiteiten ertoe zullen bijdra-
gen dat VTN een verbindende factor wordt en een ontmoetingsplek voor onze leden.

Hoe kom ik in contact met VTN?
1.  De telefonische helpdesk via het bureausecretariaat: maandag t/m donderdag op 

0429-387225 tussen 9.00 en 12.00 uur.
2. Direct contact nodig buiten kantooruren? Bel mobiel 06-22970724 of 06-27846857
3. E-mail: info@toonkunstnederland.nl
4. Website: www.toonkunstnederland.nl
5. Postadres: VTN, Stationsstraat 4, 5701 MK Helmond
6. De helpdesk van VTN functioneert via een ‘getrapt’ systeem:

Lidmaatschap VTN

Wat biedt het lidmaatschap van VTN uw koor?
• VTN-nieuws en ander relevant nieuws voor koren op de website.
•  Vragen van leden op organisatorisch en artistiek gebied via het getrapte helpdesk-

systeem.
• Afdracht van de Buma-rechten voor de uitvoering van uw concerten.
• Activiteiten van VTN: 

•   Algemene Ledenvergadering: vergaderen op een bijzondere locatie (incl. bezichti-
ging)

•  Themabijeenkomsten (landelijk), zoals presentaties, lezingen en interactieve 
 bijeenkomsten

•  Netwerkbijeenkomsten (regionaal). Een platform om met andere koren ervaringen 
uit te wisselen en zelfgekozen (koor)thema’s te bespreken.

• VTN-steunfonds

Wat kost het lidmaatschap?
Leden betalen een contributie per koorlid van het koor. De contributie bedraagt in 2020  
€ 7,50 per koorlid, bestaande uit 2 componenten:
€ 3,10 per voor de afdracht van de Buma/stemra-rechten
€ 4,40 per voor het lidmaatschap van VTN

Lid worden? Zo meld je je aan:
1. Ga naar de site van VTN: www.toonkunstnederland.nl
2. Klik op de knop ‘lid worden’
3. Download het inschrijfformulier
4.  Vul het volledig in en scan het document als bijlage bij de mail naar  

info@toonkunstnederland.nl of stuur het per post naar VTN, Stationsstraat 4,  
5701 MK Helmond.

5.  Wij nemen contact met u op voor een kennismaking en het definitief maken van de 
inschrijving.

VERENIGING TOONKUNST NEDERLAND: 
DAAR ZIT MUZIEK IN! 
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Trap 1 Telefonische helpdesk voor eer-
stelijns vragen en verzoeken 

Bureausecretariaat VTN

Trap 2 Tweedelijns beantwoorden van 
vragen en verzoeken

Bestuur VTN: 
Financiële zaken: penningmeester
P.R.- kwesties: bestuurslid P.R.
Overige zaken: voorzitter

Trap 3 VTN-adviseurs 
VTN-adviseurs worden als externe onafhankelijke deskundigen ingescha-
keld voor een aanvulling op uw vraag of verzoek.

Voor alle hierboven genoemde thema’s van de dienstverlening of niet- 
genoemd maar relevant voor de VTN-dienstverlening, hebben wij afspra-
ken met de VTN-adviseurs om u verder te helpen. Kosten die in rekening 
kunnen worden gebracht, zullen vooraf met u worden gecommuniceerd. 

vereniging toonkunst nederlandvereniging toonkunst nederland



VTN-Steunfonds
Financiële bijdrage voor UW koorprojecten

NIEUW! VTN-Steunfonds: “Dat klinkt me als muziek in de oren”!
Vereniging Toonkunst Nederland start in het voorjaar van 2020 met een steunfonds voor 
de leden. Het fonds is bedoeld om onze koren te ondersteunen als ze iets extra’s willen 
doen voor hun projecten/ concerten, waarvoor de financiële middelen ontbreken. Denk 
hierbij aan extra instrumentale ondersteuning voor concerten, bijzondere solisten en 
betere concertlocaties. Ga naar onze website voor aanvragen, voorwaarden en toekenning 
van een bijdrage uit ons VTN-Steunfonds. www.toonkunstnederland.nl

MBT-subsidie voor VTN-leden
De Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst (MBT) heeft een eigen subsidierege-
ling. De leden van VTN kunnen deze subsidie ook aanvragen. Meer informatie over de 
voorwaarden en waarvoor de subsidie aangevraagd kan worden, vindt u op de website 
van MBT, www.mbtoonkunst.nl

VTN Diensten 2.0
Vraagbaak en ondersteuning dankzij onze VTN-adviseurs

Vragen over aspecten die met de organisatie en (artistieke) kwaliteit van uw koor te ma-
ken hebben, worden door VTN beantwoord. Wij schakelen hier professionele deskundigen 
voor in. Uw hulpvraag wordt daardoor ‘op maat’ verzorgd. Deze professionals zijn onze 
VTN-adviseurs. Zij vormen met het bestuur en ons bureausecretariaat de organisatie van 
VTN. 

Vereniging Toonkunst Nederland gaat ook zelf evenementen organiseren ter bevordering 
van de deskundigheid van de koorbesturen, dirigent en leden. We hopen met deze evene-
menten de onderlinge band tussen de leden te versterken.

Kan VTN u helpen met organisatorische zaken van uw koor? Zeker!
Een koor heeft niet alleen met artistieke zaken te maken. Er komt meer bij kijken om een 
koor goed draaiende te houden. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van een koor-
bestuur, maar ook van de leden. Samen zingen en samen werken aan uw koor!

VTN-adviseurs staan klaar om u te helpen met organisatorische zaken zoals o.a.:
• Besturen van uw koor 
• Bestuursleden en leden van commissies helpen bij werving en scholing
• Organisatie dagelijkse gang van zaken
• Organisatie van evenementen en concerten
• Financiën; zoals subsidies, sponsoring en crowdfunding 
•  Formele zaken; zoals statuten, huishoudelijk reglement, privacyregeling en ANBI
• Communicatie: interne en externe communicatie en brainstormsessies
• P.R. en marketing: het koor in de ‘markt’ zetten en reclame voor concerten

Kan VTN helpen om de kwaliteit van uw koor te verbeteren? Zeker!
Als u contact opneemt met VTN, wijzen wij u de weg om de artistieke kwaliteit van uw 
koor te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan:
• Koorscholing (koorklank, zuiverheid en van blad lezen) 
• Repertoire opbouwen
• Concertprogrammering
• Dirigentkeuze
• Solisten/begeleiders 
• Stemgroeprepetities en stemtesten
• Het vinden van nieuwe leden en inhuren projectleden
•  Integrale kwaliteitsbeoordeling (onderzoek en advies omtrent alle aspecten van het 

koorfunctioneren)

Wilt u meer weten? Kijk op onze website: www.toonkunstnederland.nl

Eigen activiteiten VTN
Themabijeenkomsten en netwerken

In de loop van 2020 start VTN met de organisatie van bijeenkomsten voor VTN-leden en 
aspirant-leden.

Themabijeenkomsten
Een themabijeenkomst is een landelijke bijeenkomst van VTN rondom een actueel 
thema voor de koren. Voor deze themabijeenkomsten zullen we een deskundige spreker 
uitnodigen, de gastspreker zal een presentatie houden of een lezing geven en aanslui-
tend is er gelegenheid voor interactie met de spreker en/of de overige deelnemers. 

Netwerkbijeenkomsten
Netwerkbijeenkomsten hebben tot doel (aspirant) koren die lid zijn van VTN bij elkaar te 
brengen. Interactie is het sleutelwoord voor deze bijeenkomsten. 
Onder leiding van een VTN-bestuurder wordt gesproken over onderwerpen die koren 
bezighouden en verbinden.  Door uitwisseling van ervaringen en ondersteuning van 
Vereniging Toonkunst Nederland kan een netwerk ontstaan die met enige regelmaat 
ervaringen uitwisselt. De netwerkbijeenkomsten zijn kleinschalig en zullen regionaal 
plaatsvinden. Zodoende is de bereikbaarheid goed en daarmee is het rendement van de 
bijeenkomst zo optimaal mogelijk.


