2`` (14e) Verslag van de ALV van VTN op zaterdag 15 februari 2020
Locatie: Stadskasteel Oudaen in Utrecht, aanvang 10.30 uur
Aanwezig van het bestuur:
Max de Boer (voorzitter) en Sef Zwart (penningmeester)
Afwezig met kennisgeving:
Anthony van Gelder (bestuurslid PR)
Aanwezige leden:
Dit zijn de aanwezigen op de ALV van 9 maart 2019:
• Toonkunst Gouda
• Toonkunst Plus Gouda
• Toonkunst Arnhem
• Toonkunst Euterpe Deventer
• Toonkunst Zutphen
• Toonkunst Plus Zutphen
• Toonkunst Bussum
• Toonkunst Hilversum
• Toonkunst Nijmegen
• Haags Toonkunstkoor
• Toonkunstkoor Utrecht
• ‘s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble
• Toonkunst Enschede
• Groep ’78 zint!
• Diaboli in Musica, Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock
• Toonkunstkoor Roermond
Afwezige leden met kennisgeving:
• Kanaljerood
• Toonkunstkoor Bekker
• Ad Mosam BaRock
• TDK Eigen Wijs
• Toonkunst Alkmaar
• Amersfoorts Kamerkoor
1. Opening en mededelingen
Max de Boer opent de vergadering om 10.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Anthony van Gelder is
afwezig in verband met familieomstandigheden. De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst te
tekenen.
Er is een VTN-brochure en een VTN 9 korenportretten-boekje. De voorzitter zal Anthony van Gelder vragen
om een .pdf-versie van de brochure beschikbaar te stellen via de website.
2. Verslag ALV 9 maart 2019
- pagina 3, punt 3.3. De zin ‘Het gaat dus over een overname van VTN’ moet worden gewijzigd in ‘Het gaat
dus niet over een overname van VTN’

Pagina 1

-

-

pagina 5, punt 10. De zin ‘… bestedingen van VTN meer body krijgt’ moet worden gewijzigd in
‘bestedingen van VTN meer body krijgen’
pagina 5, punt 10. De zin ‘Bij de implementatie van het plan zal rekening gehouden worden met het
gegeven dat bij VTN 40% van de Toonkunstkoren lis en 60% koren die een naam voeren waar ‘Toonkunst’
niet in voorkomt’ is niet goed geformuleerd. Verduidelijkt wordt dat ‘Toonkunst’ geen beschermde naam
is.
pagina 5, punt 10. De zin ‘Samengevat is de kernopdracht van VTN is’ moet worden gewijzigd in
‘Samengevat is de kernopdracht van VTN’
pagina 6, punt 11, 3e bullet. ‘Bij Niet VTN’ moet worden gewijzigd in ‘Bij VTN’

Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd. Het gecorrigeerde
verslag zal worden nagestuurd.
3. Vaststellen Jaarrekening 2019
De jaarrekening wordt toegelicht door de penningmeester. Ten aanzien van de inning van KCZB gelden
worden verduidelijkt dat de buitengewone leden van VTN een verloningskorting via de KCZB ontvangen.
Vanwege de AVG-wetgeving zal het bestuur standaard naar de leden communiceren via mailadressen. Er is
een vraag over de wijze van inning van KZCB gelden, dit zal vanaf 2020 op een andere wijze gaan. Ook wordt
de post ‘nabetaling secretariaat’ verduidelijkt.
Er zijn geen verdere opmerkingen en de jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd.
4. Verslag Kascontrole commissie
De heer Noordermeer (TK Den Haag) en de heer Commandeur (TK Hilversum) hebben de financiële
administratie 2019 gecontroleerd. De kascommissie leest een schriftelijke verklaring voor waarin zij
aangeven akkoord te gaan met de jaarrekening 2019 en voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. De ALV gaat met applaus akkoord. De huidige leden van de kascommissie zullen
ook de controle 2020 uitvoeren.
5. Decharge bestuur
Zoals is aangegeven bij agendapunt 4, wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële
beleid in 2019.
6. Vaststelling begroting en contributie 2020
De begroting 2020 wordt toegelicht. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de post ‘kosten steunfonds’ ad
€ 10.000,-. De VTN heeft een groot bedrag aan eigen vermogen en de ALV heeft eerder aangegeven te willen
onderzoeken of het mogelijk om het eigen vermogen terug te brengen. Het bestuur is dit nagegaan en na
juridisch advies te hebben ingewonnen, stelt het bestuur in deze ALV voor om een stichting Steunfonds op te
richten waar jaarlijks een dotatie naar zal worden overgemaakt.
De begroting 2020 wordt bij meerderheid van stemmen aan het einde van deze vergadering goedgekeurd
nadat hierover van gedachten is gewisseld. Opgemerkt wordt dat de dotatie aan het Steunfonds bestemd is
voor projecten. De ALV stemt ook in met het vaststellen van de contributie 2020, die gelijk is aan die van
2019.
7. Bestuur
a. Max de Boer, secretaris en waarnemend voorzitter, vraagt of de vergadering ermee akkoord gaat hem als
voorzitter van de bond toe te laten treden per 15-2-2020. De ALV stemt met applaus in.
b. Er is een vacature voor secretaris VTN. Het bestuur is dringend op zoek naar extra mankracht in het
bestuur. Leden worden verzocht zich te melden bij de voorzitter als zij belangstelling hebben voor de functie.
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8. Vaststellen Jaarverslag 2019
Door de voorzitter wordt aangegeven wat de uitkomst is van het gesprek met de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst (MBT). MBT wil het subsidie aanbod uitbreiden en de MBT wil, gelijk aan de
VTN, ook een statutenwijziging. Aangegeven is de VTN aanspraak kan blijven doen op het Vermeulenfonds, de voorzitter zal nagaan of het Vermeulen-fonds exclusief voor de VTN is.
De ALV complimenteert het bestuur met het 9 korenportretten-boekje. De voorzitter zal nagaan of dit ook
digitaal beschikbaar kan worden gesteld via de website. De ALV doet de suggestie om, in een volgende
uitgave, het aantal koren uit te breiden.
Het jaarverslag 2019 wordt goedgekeurd.
9. Wijziging statuten Vereniging Toonkunst Nederland in 2020
Vanwege de vervlechting met de MTB is ervoor gekozen om de statuten en het huishoudelijk reglement te
wijzigen. Het voorstel is verwerkt in concept stukken welke zijn meegestuurd met de vergaderstukken. Voor
goedkeuring van het voorstel, is goedkeuring van 75% van het quorum nodig. Deze ontbreekt, dus er zal een
tweede vergadering worden belegd t.w. op 26 februari in Utrecht, waar de statuten zullen worden
vastgesteld. De voorzitter zal alle leden informeren over de status in de uitnodiging voor de 26e.
Het voorstel tot statutenwijziging wordt besproken. Samengevat omvat de wijziging de aanmelding van
bestuursleden door het MBT en het verwijderen van de muziekcommissie. Door een aanwezige wordt
opgemerkt dat er een tekstuele fout staat bij artikel 9.3: er moet worden aangegeven dat er geen
verwantschap moet zijn. Met de wijziging van de concept-statuten van VTN wordt unaniem ingestemd.
De conceptstatuten van het VTN-steunfonds worden besproken. De leden geven aan de exclusiviteit van de
VTN-koren bij het Vermeulen-fonds niet te willen opgeven. Er zijn leden die het niet nodig vinden om een
steunfonds op te richten om gelden beschikbaar te maken voor het VTN-steunfonds. Zij geven de voorkeur
aan een bestemmingsreserve in de begroting van VTN. De voorzitter zegt dat de tekst over het steunfonds
kan worden verwijderd uit het concept wanneer gewenst. Het is ook mogelijk om wel een fonds op te
richten, maar om hier nu geen gelden naartoe over te maken.
Er wordt gestemd over de vraag of er een aparte stichting moet worden opgericht in de vorm van een
steunfonds. Van de aanwezige koren, krijg elk koor 1 stem. Er zijn 9 stemmen voor en 7 tegen. Het bestuur
zal zich beraden en een voorstel doen.
10. Wijziging huishoudelijk reglement Vereniging Toonkunst Nederland in 2020
Voor de wijziging van het huishoudelijk reglement geldt geen quorum, de aanwezige leden wordt gevraagd
om via handopsteking hun voorkeur aan te geven. Bij de artikel 1 is per abuis in de openingszin komen te
staan “ Dit huishoudelijk reglement…..gang van zaken bij de stichting Steunfonds VTN.’’ Dit moet zijn: “ Dit
huishoudelijk reglement…..gang van zaken bij VTN.’’ Alle leden stemmen in met de wijziging in het
Huishoudelijk Reglement van VTN. , dus het voorstel is aangenomen.
11. Toelichting nieuw dienstenpakket Vereniging Toonkunst Nederland (brochure)
In de brochure wordt onderscheid gemaakt tussen organisatorische punten en artistieke zaken. De leden van
de VTN kunnen via het bureausecretariaat een vraag neerleggen. Het bestuur zal in eerste instantie trachten
met hun eigen deskundigheid, de vraag te beantwoorden. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vraag worden
doorgespeeld naar een gecontracteerde specialist.
Er geldt dan een uurtarief van € 50,- Deze kosten worden betaald door VTN. Een koor kan ook zelf contact
opnemen, maar zij betalen de kosten dan zelf. Het overzicht met de gecontracteerde specialisten zal op de
website worden gepubliceerd. Ook zullen gestelde algemene vragen en de antwoorden hier worden
gepubliceerd.
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12. Toelichting oprichting Vereniging Toonkunst Nederland-Steunfonds
Het oprichtingsdocument is meegestuurd met de vergaderstukken. Zoals reeds is opgemerkt, zal het bestuur
zich bezinnen op het voorstel om jaarlijks een bedrag van € 10.000,- over te maken. Opgemerkt wordt bij de
begripsbepaling, artikel 15.6, de VTN niet wordt genoemd. Er moet expliciet worden genoemd dat financiële
middelen terugkomen naar VTN en niet naar een andere instelling gaan.
Het bestuur van de stichting Steunfonds besluit over de toekenning van een aanvraag, de ALV geeft aan dat
de gelden van de stichting Steunfonds bestaan uit reeds verzamelde contributiegelden en wil niet dat de
bestuursleden van de VTN dezelfde zijn als van het VTN-Steunfonds. De voorzitter geeft aan dat de leden in
de ALV, het bestuur kunnen aanspreken voor het gevoerde beleid en er een separaat bestuur kan worden
benoemd wanneer er voldoende bestuursleden zijn.
Ook wordt aangegeven dat een stichting verantwoording aflegt door het publiceren van een jaarverslag, dat
is niet in het oprichtingsdocument genoemd. De voorzitter zal deze opmerking verwerken.
Via handopsteking wordt aangegeven dat de ALV het bestuur het vertrouwen geeft om verdere uitwerking
op zich te nemen, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.
13. Bestuur en statuten Vereniging Toonkunst Nederland-Steunfonds
Dit punt wordt niet behandeld, er wordt verwezen naar de punten hierboven.
14. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat deze locatie in Utrecht heel bijzonder is, maar weinig praktisch.
Gevraagd wordt wat het kortingspercentage is voor het huren van partituren. Dit bedraagt 12,5%
Opgemerkt wordt dat in de brochure vermeld wordt dat een bijdrage kan worden aangevraagd bij het MTB,
maar dat dit bij de MTW ook kan. Voor veel koren is het onduidelijk waar men terecht kan voor een
aanvraag.
15. VTN 2.0: een nieuwe impuls, een nieuw geluid (afsluiting ALV door de voorzitter)
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij geeft aan dat het bestuur kritisch zal kijken naar
alle input en zegt dat informatie over de tweede vergadering op 26 februari per mail zal worden toegestuurd.
Er wordt nogmaals een dringende oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden als bestuurslid bij de
VTN of bij het Steunfonds.
De bijeenkomst wordt gesloten om 12.45 uur.

getekend,
d.d. xx/xx/2020:

Max de Boer,
voorzitter VTN

Anthony van Gelder,
bestuurslid P.R. VTN
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