Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Toonkunst Nederland op zaterdag 10 april 2021
Locatie: Online via Zoom, aanvang 10.30 uur
Aanwezig van het bestuur:
Max de Boer (voorzitter), Sef Zwart (penningmeester), Anthony van Gelder (bestuurslid PR)
Aanwezige leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Wierbos (Toonkunst Enschede)
J. Willems (Toonkunstkoor Emmen)
P. Hofstra (Toonkunst Plus Gouda)
R. Scheltens (Toonkunstkoor Leiden)
P. Noordermeer (Haags Toonkunstkoor)
T. Cremers (Toonkunst Zutphen e.o.)
C. Mulder-vander Vegte (Toonkunstkoor Roermond)
A. Hammes (TDK EigenWijs)
H. Jentjens (Toonkunstkoor Roermond)
P. Hoekenga (Ex Arte)
A. Commandeur (Toonkunstkoor Hilversum)
P. Maessen (Haags Toonkunstkoor)
L. kerklaan (ToonkunstPlus Zutphen)
C. Ausema (Bathroom Scenario)
T. ten Barge (Toonkunstkoor Nijmegen)
C. Nijenhuis (Toonkunst Arnhem)
R. van der Kooij (Toonkunst Alkmaar)
R. van Mal (CSG Gica)
H. Wolsink (Kanaljerood)
S. Wiersma (Toonkunstkoor Dokkum)
S. de Boom (Toonkunstkoor Schiedam)
J. Abma (Toonkunstkoor Heerenveen)
G. de Thouars (Toonkunstkoor Roermond)
E. Hoexum (Bathroom Scenario)

Afwezige leden:
• R. Gerritsen (Toonkunstkoor Utrecht)
• N. Verhagen (Toonkunst Bussum)
• S. Gricar (Toonkunstkoor Roermond)
• G. den Ouden (Gloria Toonkunst Vlaardingen)
• J. Gulikers (Toonkunstkoor Maastricht
• R. Huitema (TKK Dokkum)
• I. Boele (Dierens Kamerkoor Cansonet)
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1. Opening, welkom en instructie Zoom-bijeenkomst
De voorzitter, Max de Boer, opent de vergadering om 10.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Gezamenlijk
worden de regels voor online vergaderen en stemmen doorgenomen.
2. Vaststellen van de agenda en mededelingen
Vervolgens stelt de voorzitter de leden van het bestuur voor, te weten Sef Zwart, penningmeester en
Anthony van Gelder, bestuurslid PR. De kascommissie bestaat uit Peter Noordermeer en Alex Commandeur.
De notulen worden verzorgd door Groenendijk Notulistenservice.
Te gast vandaag is Pieter Maessen van het Haags Toonkunstkoor. Hij heeft zijn hulp aangeboden als
kandidaat-bestuurslid en zal later in deze meeting hiertoe officieel aan de ALV worden voorgedragen.
De voorzitter geeft vast een korte toelichting op de agenda. Ten aanzien van punt 7, de begroting, komt de
Bumakorting aan de orde. Kascommissielid Peter Noordermeer zal verderop in deze bijeenkomst hierop een
toelichting geven.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag ALV 2 februari 2020
Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Op de lijst van aanwezigen bij deze ALV ontbreken mevrouw
S. de Boom van Toonkunstkoor Schiedam en de heren J. Vlaanderen Oldenzeel en J. Abma van
Toonkunstkoor Heerenveen. Aan hen zal het verslag nog worden nagestuurd.
Met inachtneming van bovengenoemde wijziging wordt het verslag goedgekeurd.
4. Vaststellen Jaarrekening 2020, balans en resultatenrekening
De jaarrekening wordt toegelicht door de penningmeester, de heer Sef Zwart. De stukken zijn voorafgaand
aan de vergadering aan de leden gedistribueerd. Besproken wordt de balans per 31 december 2020. Aan de
passivazijde van de balans treft men aan een terug te betalen bedrag aan de leden van € 5.249,00. Dit bedrag
heeft betrekking op de Buma. Er zijn verder geen vragen meer over de balans; de ALV gaat hiermee akkoord.
Vervolgens licht de penningmeester de resultatenrekening toe. De prognose vorig jaar gaf een nadelig saldo
van € 17.000,00 te zien. Dit bedrag is inmiddels teruggelopen naar € 6.628,00. Oorzaken hiervan zijn het feit
dat de Conferentie niet kon plaatsvinden, de advieskosten nagenoeg niet zijn uitgegeven en de
bestuurskosten aanmerkelijk lager zijn uitgevallen. Ook ten aanzien van de resultatenrekening zijn er geen
vragen of opmerkingen meer. De jaarrekening 2020 wordt door de leden goedgekeurd.
5. Verslag Kascontrole commissie
De kascommissie, bestaande uit de heer Noordermeer (Toonkunstkoor Den Haag) en de heer Commandeur
(Toonkunstkoor Hilversum), heeft de financiële administratie 2020 gecontroleerd. De heer Commandeur
leest een schriftelijke verklaring voor, waaruit naar voren komt dat de kascommissie akkoord gaat met de
jaarrekening 2020 en voorstelt het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Wel
zijn er nog vragen over de omvang van de Bumaheffingen. De kascommissie adviseert de ALV dan ook, het
bestuur te vragen om in de richting van Koornetwerk Nederland (KNN), de organisatie die de belangen van de
VTN richting de Buma behartigt, stappen te ondernemen om te bereiken dat in ieder geval voor het jaar 2021
een grotere korting op de vaste bijdrage tot stand komt. Dit volgt vanzelfsprekend vanuit het feit dat zowel in
2020 als naar alle waarschijnlijkheid in 2021 nauwelijks kan worden gerepeteerd noch concerten kunnen
worden gegeven. Dit punt zal nog verder worden besproken en toegelicht tijdens de bespreking van
agendapunt 7.
6. Decharge bestuur/wijziging leden kascommissie
Tijdens de ALV vindt een stemming plaats. Hieruit blijkt dat de leden akkoord gaan met het verlenen van
décharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid in 2020.
Van de kascommissie treedt elk jaar één lid af. Dit jaar zal Peter Noordermeer zijn functie neerleggen.
Herbert Wolsink is bereid om de kascommissietaken van hem over te nemen. De ALV is hiermee akkoord.
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7. Vaststelling begroting en contributie 2021
Peter Noordermeer geeft aan dat Buma in overleg met KNN voor 2020 een collectieve korting heeft
voorgesteld van 42% (€ 1,35 per lid). Dit percentage komt neer op vijf actieve muzikale maanden in het jaar,
waarin sprake zou kunnen zijn geweest van het uitvoeren (tijdens repetities en concerten) van muzikale
werken uit de collectieve licentieovereenkomst. Peter Noordermeer is van mening dat deze berekening niet
in overeenstemming is met de werkelijkheid. Een groot gedeelte van het jaar was het dringende advies van
de Rijksoverheid om niet samen te zingen. Los daarvan golden er strenge maatregelen voor accommodaties.
Samen zingen was dan ook nagenoeg niet mogelijk. De regeling zou eigenlijk nog eens tegen het licht
gehouden moeten worden door KNN. Dit geldt ook voor 2021. Want dat repetities weer mogen worden
opgepakt, daar is op dit moment nog geen zicht op. Experimenteel heeft er een enkele try-out of kleine
samenkomst van leden plaatsgevonden. Maar een korting over 2021 is ook zeer zeker gerechtvaardigd. Peter
Noordermeer heeft met betrekking tot dit onderwerp en zijn onderzoek een tekst gemaakt voor het bestuur.
Deze tekst wordt aan de aanwezigen verstrekt na deze ALV. De voorzitter zal contact opnemen met de
penningmeester van KNN. De hoop wordt uitgesproken dat dat juristen van KNN nader onderzoek willen
doen en antwoorden kunnen geven. De aanwezigen hebben hierover verder geen vragen. Meer informatie
volgt zo spoedig mogelijk via de nieuwsbrief.
Sef Zwart geeft een toelichting op de begroting voor 2021. Deze eindigt met een nadelig saldo van
€ 10.100,00. Dat komt doordat de Conferentie opnieuw op de agenda is geplaatst. Ook is er met
advieskosten rekening gehouden en met een terugboeking uit het steunfonds. Voorgesteld wordt, naar
aanleiding van het onderzoek van Peter Noordermeer, om met de leden af te rekenen op basis van de
informatie die nu bekend is. Een eventuele korting over 2021 zal dan worden verrekend met de contributie
over 2022.
Opgemerkt wordt dat de begroting nu tweemaal een nadelig saldo te zien geeft. De vraag wordt gesteld hoe
dit kan en of er wellicht structurele veranderingen in de begroting aangebracht moeten worden.
Sef Zwart geeft aan dat de oorzaak hiervan met name ligt in niet-structurele uitgaven, te weten het
organiseren van een Conferentie en een teruggave aan de leden uit het steunfonds.
Verder wordt gevraagd of nieuwe leden, die zich pas in 2022 bij de VTN aansluiten (en dus nog geen
contributie betaalden in 2021), ook recht hebben op de Bumakorting.
Sef Zwart geeft aan dit een terechte vraag te vinden. Daar wordt echter nog geen rekening mee gehouden.
Vermoed wordt dat dit moeilijk zal zijn om vast te leggen en uit te voeren.
De voorzitter vult aan dat meestal in februari door KNN naar het aantal leden wordt geïnformeerd. Dit aantal
heeft onder andere invloed op de Bumaheffing. Meldt een nieuw lid zich pas later aan, dan heeft dat het jaar
daarop pas invloed op de heffing. De vereniging heeft met een dergelijke situatie nog nooit te maken gehad.
Met de penningmeester zal worden overlegd hoe hiermee om te gaan.
Vervolgens wordt er een vraag gesteld over de kostenpost ‘Kosten ALV’ van € 2.500,00. Betwijfeld wordt of
dit bedrag klopt, daar het organiseren van een digitale ALV waarschijnlijk niet zoveel kosten met zich mee
brengt.
Sef Zwart antwoordt en geeft aan dat op het moment van opstellen van de begroting nog niet duidelijk was
of er digitaal vergaderd zou gaan worden. Daarom is er toch een bedrag van € 2.500,00 aangehouden.
Ook wordt opgemerkt dat veel koren in 2020 financieel in moeilijkheden zijn geraakt. Gevraagd wordt of er in
het bestuur oor is voor leden die het moeilijk hebben en niet meer kunnen betalen.
De voorzitter geeft aan dat er een reservering is gemaakt van € 10.000,00 voor een steunfonds. Vervolgens is
besloten om de koren te ontlasten met een korting van € 1,15 per lid voor dat jaar. Deze korting wordt
betaald uit de reservering voor het steunfonds. Het steunfonds zal later weer worden aangevuld tot
€ 10.000,00. Later in deze ALV zal het steunfonds verder aan de orde komen. Een noodfonds is er echter niet.
Op de vraag of er al een beroep gedaan is op het steunfonds wordt door de voorzitter ontkennend
geantwoord. De meeste koorleden hebben gewoon hun contributie doorbetaald voor zover bekend. De
kosten voor dirigentenbegeleiding en huur van accommodaties liepen ook door, maar dit soort
verplichtingen worden vaak vanuit de contributies voldaan. In hoeverre koren dus financiële problemen
hebben gekregen is niet bekend. In 2021 zal dit weer aan de orde komen. Vooralsnog wordt besloten geen
noodfonds in te richten.
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Goedkeuring voor de begroting en voor het voorstel om een eventueel verkregen Buma korting in 2021 te
verrekenen met contributie van 2022 wordt door de ALV verleend.
8. Vaststellen Jaarverslag 2020
Het Jaarverslag 2020 wordt paginagewijs doorgenomen.
Ten aanzien van pagina 1, de laatste alinea betreffende de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
(MBT), wordt gevraagd naar de laatste stand van zaken omtrent het A.C.G. Vermeulenfonds. De voorzitter
maakt melding van een wijziging in de statuten van de MBT. Deze wijziging behelst, dat het recht om subsidie
of koorscholing aan te vragen uit het A.C.G. Vermeulenfonds is verruimd. Inmiddels kunnen ook niet-VTNleden daar nu gebruik van maken. Tot voor kort stond dit nog niet correct op de website, maar er heeft
inmiddels een aanpassing plaatsgevonden. Grotere projecten worden beoordeeld, aan de hand van strenge
criteria, door een muziekcommissie. Gaat het om minder grote bedragen, dan is misschien het aanspreken
van het steunfonds van de VTN meer geschikt. Hierbij kan gedacht worden aan zaken om bijvoorbeeld een
concert leuker te maken, zoals een extra solist, instrumentalist of dans.
Door middel van het raadplegen van de website kan men op de hoogte blijven van activiteiten van de
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Onderlinge contacten worden door de VTN onderhouden. Door
Corona zijn echter enkele recente afspraken niet doorgegaan. Deze zullen pas opnieuw gepland worden na
versoepelingen van de Coronaregels. Men is zich van het belang van het aanhouden van de contacten
bewust, zeker vanwege het op handen zijnde 200-jarig jubileum. De MBT bestaat sinds 1829 en de VTN is
hieruit ontstaan. Naar een gezamenlijke viering hiervan wordt uitgekeken.
Betreffende pagina 2 en 3 zijn er geen vragen of opmerkingen meer. Het Jaarverslag 2020 wordt
goedgekeurd en zal op de website worden gezet.
9. Bestuur
Het bestuur van de VTN bestaat nu uit drie leden. Dit is eigenlijk te weinig. Bestuurswerkzaamheden zijn te
omvangrijk. Er is meer bestuurskracht gewenst. Onlangs is contact gelegd met kandidaat-bestuurslid Pieter
Maessen. Hij stelt zichzelf kort aan de ALV voor. Pieter Maessen is ongeveer 15 jaar lid van het Haags
Toonkunstkoor en heeft aldaar ook een bestuursfunctie bekleed. Hij heeft een achtergrond in journalistiek en
communicatie en is graag bereid te helpen om de VTN goed te laten functioneren. De ALV stemt ermee in
hem als kandidaat-bestuurslid in de vereniging op te nemen.
10. Wijziging statuten VTN in 2020
De statuten zijn door de leden in 2020 goedgekeurd. Deze zijn pas in 2021 bij de notaris in Dordrecht
vastgelegd. Deze zijn nu terug te vinden op de site van de VTN. Vragen hierover kunnen buiten deze
vergadering persoonlijk en rechtstreeks per e-mail aan de voorzitter worden gesteld.
11. Toelichting nieuw dienstenpakket VTN (brochure)
Het vernieuwde dienstenpakket van de VTN werd in 2020 door de ALV goedgekeurd. Vanwege de lockdown
is het uitrollen hiervan nog niet gelukt. De voorzitter zegt toe om na deze ALV hier meer tijd in te gaan
steken. Hij zal bij de leden onder de aandacht gaan brengen wat het dienstenpakket precies inhoudt.
Geprobeerd zal worden om in het najaar van 2021 of aan het begin van 2022 leden meer bij elkaar te
brengen in actieve samenkomsten. Het algehele doel bij het nieuwe dienstenpakket is, om op andere
manieren dan alleen via de nieuwsbrief contacten te onderhouden met de leden.
Opgemerkt wordt dat ergens in de stukken staat, dat leden bij de VTN vragen kunnen indienen. Indien nodig
kan het bestuur bij de beantwoording hiervan externe deskundige raadplegen. De kosten hiervoor zijn voor
rekening van de VTN. Gevraagd wordt of deze kosten aan een maximum gebonden zijn.
De voorzitter legt uit, dat de hulp van een deskundige in voorkomende gevallen kan worden ingeroepen voor
een antwoord of een advies. Deze partij gaat het probleem of de vraag echter niet overnemen. Deskundigen
krijgen voor hun consult een standaardbedrag van € 50,00. Uiteraard kan de deskundige, mocht er meer hulp
nodig zijn, door het koor vervolgens voor eigen rekening worden ingehuurd.

De voorzitter merkt verder nog op dat het secretariaat van de VTN gevestigd is bij de Koninklijke Bond
voor Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON). Een medewerkster wordt betaald voor
haar werkzaamheden voor de VTN. Zo neemt zij twee dagen per week de telefoon aan en beantwoordt
dan vragen van leden. Gegevens hierover zijn terug te vinden op de website.
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12. Toelichting oprichting VTN-steunfonds
De voorzitter heeft een notitie gemaakt betreffende de herstart van het VTN-steunfonds en deze aan alle
leden toegestuurd. Gevraagd wordt of er een overzicht is van criteria waaraan een aanvraag bij het
steunfonds moet voldoen. De voorzitter geeft aan dat momenteel nagedacht wordt over de details rondom
de herstart van het steunfonds. De leden zullen over de voortgang worden geïnformeerd. Aanvragen zullen
hoogstwaarschijnlijk digitaal via de website plaats gaan vinden. Overwegingen omtrent de toewijzing van
aanvragen en de criteria hiervoor vinden op dit moment plaats. Gespeeld wordt met het idee om een nietVTN-lid, die beoordelingsdeskundig is, als onafhankelijke partij in een beoordelingscommissie op te nemen.
Voorstellen vanuit de ALV betreffende potentiële kandidaten voor deze functie zijn welkom. De start zal niet
eerder dan in september plaatsvinden. Tussen september en december kunnen dan aanvragen worden
ingediend. Vanaf 1 januari 2022 zullen de eerste toewijzingen worden gedaan. Momenteel wordt ook
nagedacht over het verkrijgen van externe middelen om het steunfonds mee aan te vullen.
In de laatste bijlage staat nog een passage waarin het oprichten van een stichting voor het steunfonds wordt
genoemd. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit geen meerwaarde heeft bij het beheer van zo’n klein fonds.
Het steunfonds blijft dan ook in eigen beheer. De ALV gaat akkoord met de wijziging van artikel 10 van het
huishoudelijk reglement.
13. Corona: verslag Zoom en actualiteit 10/4/21
Onlangs organiseerde het VTN-bestuur een online Zoombijeenkomst voor de leden van de VTN, met als
thema de Coronaproblematiek. De bijeenkomst werd door 21 bestuursleden van VTN-koren bijgewoond en is
buitengewoon goed verlopen. Het verslag is terug te vinden op de website. Gebleken is dat Zoom een goed
middel is om met elkaar in contact te blijven. Niet alleen voor de ALV, maar voor allerlei andere thematische
bijeenkomsten van de VTN, voor zolang dat nog nodig is.
Buiten de eerdergenoemde MBT is ook KNN een stakeholder van de VTN. Heel veel informatie vanuit KNN is
ook voor VTN van belang. De nieuwsbrief van deze organisatie wordt dan ook integraal opgenomen in de
VTN-nieuwsbrief.
De KBZON is initiatiefnemer van het zogenaamde ‘serenade’ project en voorziet hiermee in een manier om
digitaal met elkaar te zingen en een teamprestatie neer te zetten. Meer informatie hierover is terug te vinden
op de website van de KBZON. Onlangs heeft er een Zoombijeenkomst plaatsgevonden waaraan koningin
Maxima deelnam. Hare Koninklijke Hoogheid toonde hiermee belangstelling voor de koorwereld en de
problemen die daar op dit moment spelen.
14. Rondvraag
Gevraagd wordt naar de resultaten van het onderzoek naar verspreiding van Corona door zingen, waarvan in
de Zoombijeenkomst door KNN melding werd gemaakt. Deze resultaten werden in februari verwacht.
De voorzitter geeft aan dat er nog geen uitslag van het onderzoek bekend is.
Vervolgens wordt de vraag gesteld wie er verantwoordelijk is voor de klimaatbeheersing van gehuurde
ruimtes.
Volgens de voorzitter is de eigenaar of verhuurder hiervoor verantwoordelijk. Hij raadt koren aan om daar te
informeren hoe deze klimaatbeheersing geregeld is en of deze volstaat om er te kunnen zingen. Kan men niet
voldoen aan de ventilatieeisen, dan is het verstandig om op zoek te gaan naar een andere ruimte. Het zal
namelijk lastig zijn om bij de eigenaar of verhuurder te gaan afdwingen dat de ruimte wordt aangepast.
Op donderdagavond 15 april 2021 wordt door KNO-arts Peter van Rijn (OLVG-Amsterdam) in samenwerking
met www.stemplatform.nl een onlinesymposium gehouden: ‘Feiten en fabels rond verspreiding van
aerosolen bij spreken en zingen’. De voorzitter neemt aan dit symposium deel en doet verslag hiervan in de
nieuwsbrief.
De voorzitter zal ervoor zorgen dat Jan Willems, Remco van der Kooij en Romée van Mal de notulen van de
laatste Zoomvergadering krijgen nagestuurd.
Op de website van KNN staat een dringend advies om niet te gaan zingen. Dit advies staat er al vanaf
december 2020. De hoop wordt uitgesproken dat dit advies vanaf de komende persconferentie wordt
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gewijzigd. Misschien is het symposium van 15 april 2021 aanleiding voor het RIVM om de regels aan te gaan
passen.
15. Sluiting ALV
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij zal de Zoomvergadering niet meteen beëindigen,
zodat er online nog even kan worden nagepraat. De hoop wordt uitgesproken dat er per 1 juli 2021 weer veel
meer kan, ook voor de koorwereld. De vereniging houdt graag zo goed mogelijk contact met alle leden.
Aangekondigd wordt de nieuwe nieuwsbrief. Deze verschijnt binnenkort. De voorzitter wenst iedereen het
allerbeste en een goede gezondheid en sluit de vergadering om 12.00 uur.

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

Max de Boer,
voorzitter VTN

Anthony van Gelder,
bestuurslid P.R. VTN
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