
 

 

Jaarverslag Vereniging Toonkunst Nederland 2020 
 

1. Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond op 1 januari 2020 uit: 

• Dhr. Wil Botman  voorzitter, secretaris, en penningmeester 
• Anthony van Gelder  bestuurslid 
• Max de Boer  bestuursadviseur 
Met ingang van de ALV van 15 februari 2020 heeft dhr. Botman om gezondheidsredenen zijn 
bestuurslidmaatschap definitief beëindigd.  Zodoende is de samenstelling van het bestuur 
nu: 

• Dhr. Max de Boer  voorzitter, secretaris (na voordracht ALV benoemd) 
• Anthony van Gelder  bestuurslid 
• Sef Zwart   penningmeester  
 

2. Koren die lid zijn van VTN in 2020: 
• Opzegging: er is in 2020 een opzegging van een VTN-lid: ASKO- kamerkoor 
• Nieuwe leden: één koor heeft zich als nieuw lid aangemeld: Kamerkoor Jip 

Hiermee is het aantal leden dat per 1 januari 2021 lid is van VTN  uitgekomen op 83. Het aantal 
leden is daardoor gelijk gebleven in vergelijking met 2020. 

Hiervan hebben 30 koren ‘Toonkunst’ in hun naam opgenomen.   

In 2020 zijn 17 VTN-leden bijzonder lid bij de KCZB om, met korting door de KCZB, de verloning 
van artiesten in opdracht van de koren te regelen. Zij betalen hiervoor € 360,- per jaar. 
Bovendien hebben alle VTN-leden zonder deelnamekosten de mogelijkheid om met korting 
bladmuziek te lenen uit de uitgebreide muziekbibliotheek van de KCZB. 

Om die reden geeft VTN voor de facturering van hun aanbod naam en adres van een 
contactpersoon van het betreffende koorlid aan KCZB door. 

3. Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) 
In de loop van 2020 is het verbreken van de statutaire verbintenis van VTN met MBT voltooid. 
Beide organisaties hebben in 2020 de statuten gewijzigd. Hierbij is notarieel vastgelegd dat er 
geen taken voor de muziekcommissie van de MBT voor VTN worden uitgevoerd. Wel maken 
twee leden van de muziekcommissie nu ook deel uit van het team dienstverleners van VTN-
adviseurs op artistiek gebied. De MBT heeft de subsidieregelingen van de MBT voor koorscholing 
en aanvragen voor subsidie van de MBT uit het A.C.G. Vermeulenfonds verruimd. Het 
voorkeursrecht om hiervan gebruik te maken voor VTN-leden is vervallen. Naast de leden van 
VTN is het nu ook voor andere koren mogelijk van de subsidieregelingen gebruik te maken.  
VTN heeft aangegeven de samenwerking met MBT opnieuw te willen bespreken. Door de 
corona-uitbraak is hierover door VTN nog geen actie ondernomen. 

  



 
4. Activiteiten van het bestuur 

Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2020 vergaderd op: 

• 13 januari 2020 
• 6 juli 2020 (*) 
• 9 september 2020 
• 11 november 2020 

(*) door de uitbraak van de corona heeft ook het vergaderen van het bestuur van VTN geruime tijd stilgelegen 
 

ALV 2020 
De ALV van 2020 vond plaats op 15 februari 2020 in Utrecht. Een gedenkwaardige 
vergadering waarbij de leden instemden met het plan van het vernieuwde dienstenaanbod 
van VTN. 

Gewijzigde statuten 
In 2020 hebben de gewijzigde statuten van VTN de notaris gepasseerd en staan deze 
statuten als zodanig ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK. Te lezen op de 
website van VTN onder ‘officiële documenten’. 

Bezoeken aan concerten 
Door de corona zijn er in 2020 door het bestuur van VTN-leden geen concerten op 
uitnodiging bezocht. 

Beantwoorden van vragen van VTN-koren 
Door de coronacrisis is het koorleven voor een groot deel stil komen te liggen in de 
koorsector en dus ook voor leden van VTN. Het contact van leden met VTN 
(bureausecretariaat en bestuur) was niet frequent. Toch heeft een aantal vragen het bureau 
bereikt die door de medewerker zijn afgehandeld of doorgespeeld aan het bestuur. 
Een beperkte opsomming van de aard van de vragen: 

• Vragen met betrekking tot maatregelen in het kader van bestrijding van de corona-
pandemie: protocollen, ventilatie/aerosolen, al dan niet doorbetalen 
dirigent/begeleider, contracten musici, e.d.; 

• Vraag over toekenning van de koninklijke erepenning van het koor in het kader van 
het 150-jarig bestaan van het koor; 

• Contact van het bestuur met een koor over het voornemen het lidmaatschap op te 
zeggen; 

• Aansprakelijkheidsverzekering bestuur; 
• Besteding VTN-steunfonds; 
• Brief FEMU over licentieplicht; 
• Enz.. 
 

Stakeholders VTN 
In het kader van het leren kennen van de wereld om ons heen, met name die van 
zusterorganisaties en overkoepelende organisaties die onder meer de belangen van VTN 
behartigen, heeft het bestuur in de loop van 2020 contact gehad op bestuursniveau met: 
• MBT (Maatschappij tot bevordering der Toonkunst): zie hoofdstuk 3 uit dit verslag; 
• KBZON: VTN heeft het inhuren van administratieve ondersteuning bij KBZON in Helmond 

gecontinueerd. Het bureausecretariaat heeft in 2020 een personele wisseling ondergaan.  
In de loop van 2020 worden administratie en communicatie van en voor de leden en 
bestuur verzorgd door Sigrid van den Heuvel; 

• KZCB factureert bijzondere leden van VTN rechtstreeks en niet via VTN; 



• BUMA: restitutie licentie van € 1,35 op € 3,18 per koorlid in 2020; 
• FEMU: geen collectieve licentieregeling maar regeling op maat indien gewenst; 
• KNN: actieve organisatie voor de belangen van de koorsector van amateurkoren. Handelt 

namens 14 korenkoepels, waaronder VTN, over alle zaken die de sector aangaan. 
Belangrijk in 2020: corona-informatie, overleg met FEMU en BUMA over de licenties, 
conferenties online met de leden (korenkoepels), actuele informatie via de site van KNN, 
een coronamanager aangesteld, onderzoek van KNN gestart door een werkgroep 
‘’diensten’’ door bestuur en leden van KNN. 

 
5. Implementatie nieuw dienstenpakket in 2020 

Na de ALV in februari 2020 kon het nieuwe dienstenpakket van VTN van start gaan. Binnen een 
maand kwamen alle kooractiviteiten door de lockdown stil te liggen. Het VTN-bestuur was niet in 
staat om ons vernieuwde aanbod breed onder de aandacht van de leden te brengen. VTN-
adviseurs zijn door ons nauwelijks geraadpleegd. 
 

6. VTN-steunfonds in 2020 
Door corona is implementatie van het VTN-steunfonds uitgesteld. De opzet wordt gewijzigd en in 
deze ALV bij agendapunt 10 apart besproken.  
 

7. Website en nieuwsbrieven 
Het bestuur verzorgde de belangrijkste communicatie met de leden, intern en extern. 

De bronnen/middelen: 

• Het bureausecretariaat of onderling telefonisch en via de mail; 
• De vernieuwde website van VTN; 
• De nieuwsbrieven; 
• facetime of beeldcontact via Zoom. 

 
       
Nawoord: 
2020 was een zeer moeilijk en zwaar jaar voor de amateuristische kunstbeoefening, ook in de 
koorsector. Ook voor het VTN-bestuur hebben we alle zeilen moeten bijzetten om op de hoogte te 
blijven van de ontwikkelingen, de leden zoveel mogelijk bij te staan en ons bestuurswerk voor VTN 
uit te voeren. Wij kijken terug op een productief jaar, binnen een constructieve samenwerking van 
dit smalle bestuur. Wij hopen dat onze leden tevreden zijn over VTN en ervaren dat lid zijn van VTN 
waardevol is. 
 
April 2021, 
 
Max de Boer, 
Voorzitter VTN 


