
 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Toonkunst 
Nederland op zaterdag 11 juni 2021  
  

Locatie: Online via Zoom, aanvang 10.30 uur  

Aanwezig van het bestuur:   
Max de Boer (voorzitter VTN, lid TKK Rotterdam), Sef Zwart (penningmeester VTN, lid TKK Roermond), 
Anthony van Gelder (bestuurslid vormgeving en PR VTN, voorzitter TKK Dordrecht)   
 
Aanwezige leden:  
Lian Sopfi (voorzitter en koorlid TKK Gouda), Kyra van Buren (voorzitter Vrouwenkoor Capricciosa 
Amersfoort), Claska Mulder (voorzitter TKK Roermond), Hanny Hoeijmakers (voorzitter TKK Nijmegen), 
Alice Wierbos (secretaris TKK Enschede), Leo Kerklaan (secretaris TKPlus Zutphen), Alex Commandeur 
(voorzitter en penningmeester TKK Hilversum), Roland Gerritsen (voorzitter TKK Utrecht), Liz 
Dingeldein (voorzitter TKK Enschede), hgfdsPeter Noordermeer (voorzitter Haags TKK), Remco van der 
Kooij (voorzitter TKK Alkmaar) 
 
Afwezige leden:  
Pieter Maessen (aspirant bestuurslid VTN en lid Haags TKK), lid Nijmeegs Studentenkoor 
 
Notulen: 
Groenendijk Notulistenservice 
 

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  
De voorzitter meldt dat de operatie die hij in het voorjaar heeft ondergaan voorspoedig is verlopen en dat 
zijn herstel goed vordert. Zijn functie als voorzitter van VTN heeft hij na een korte periode van afwezigheid 
weer opgepakt. Hij stelt de andere leden van het bestuur voor, te weten Sef Zwart, penningmeester en 
Anthony van Gelder, bestuurslid vormgeving en PR. Aanwezig vertegenwoordiger van de kascommissie is 
Alex Commandeur. Een nieuw bestuurslid wordt vandaag voorgedragen aan de ALV tijdens de bespreking van 
agendapunt 7. Deze kandidaat kan persoonlijk wegens een vakantie helaas niet aanwezig zijn bij de 
vergadering. De notulen worden verzorgd door Groenendijk Notulistenservice.    
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
3. Verslag ALV 10 april 2021   
Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. 
  
Het verslag van de ALV op 10 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.   
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4. Financieel jaarverslag 2021  
Vaststellen jaarrekening 2021 
De jaarrekening wordt toegelicht door de penningmeester de heer Sef Zwart. De stukken zijn voorafgaand 
aan de vergadering aan de leden gedistribueerd. Er zijn geen vragen vanuit de ALV.  
 
De jaarrekening wordt vastgesteld. 
 
Verslag van de kascommissie/wijziging leden kascommissie  
Alex Commandeur kon, vanwege gezondheidsproblemen, niet bij de bespreking van de financiële 
verantwoording aanwezig zijn. Herbert Wolsink, ook lid van de kascommissie, heeft de honneurs daarom 
voor hem waargenomen. Hij heeft in zijn kascommissieverslag aangegeven te hebben geconstateerd dat kas 
en verantwoording 2021 kloppend zijn. Alex Commandeur heeft uiteraard ook de financiële stukken 
bestudeerd en is het met de conclusie van Herbert Wolsink eens. Dit dient nog wel in het 
kascommissieverslag schriftelijk te worden opgenomen. Alex Commandeur en Herbert Wolsink zorgen ervoor 
dat het aangepaste verslag op korte termijn wordt verstuurd aan de voorzitter. (actie: AC/HW)  
 
De kascommissie adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
over 2021. De ALV gaat hiermee akkoord. 
 
Van de kascommissie treedt elk jaar één lid af. Dit jaar legt Alex Commandeur zijn functie neer.  
Kyra van Buren is bereid om de kascommissietaken van hem over te nemen. De ALV is hiermee akkoord.  
 
5. Vaststellen begroting 2022 (bijlage) en contributie VTN 2022: 
De voorzitter stelt namens het bestuur voor om ook in 2022 de contributie à € 7,50 per koorlid te handhaven. 
Omdat een verrekening van de verleende corona korting door BUMA nog moet plaatsvinden wordt in 2022 
per koorlid een bedrag van € 5,00 in rekening gebracht.  
 
De ALV stemt met het contributievoorstel voor 2022 van het VTN bestuur in. 
 
De voorzitter wijst de aanwezigen op het feit dat de onderhandelingen voor 2022 met BUMA worden 
gevoerd door Koornetwerk Nederland en niet door VTN. Hij zegt toe de VTN leden op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen.  
 
6. Jaarverslag 2021  
De voorzitter heeft een samenvattend verslag van het jaar 2021 rondgestuurd aan de leden. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen.  
 
In hoofdstuk 3 staat aangegeven dat er nog geen nadere contacten met de Maatschappij tot bevordering der 
toonkunst (MBT) gelegd zijn voor nauwere samenwerking. Oorzaak daarvan was de situatie rondom corona. 
Het voornemen is om eind 2022 of begin 2023 hiermee een begin te maken. De MBT zal dan onder andere 
worden gevraagd naar de mogelijkheden rondom een bijdrage aan het VTN-steunfonds. 
 
Roland Gerritsen vraagt of er informatie beschikbaar is over de betekenis en consequenties van de corona 
jaren voor de bij VTN aangesloten koren. Hij is er bijvoorbeeld benieuwd naar in hoeverre het aantal 
individuele koorleden is afgenomen. Sef Zwart ontkent dat binnen de VTN korenkoepel een afname van 
koorleden heeft plaatsgevonden; het aantal is volgens hem ongeveer gelijk gebleven.  
 
7. Bestuur  
Als aspirant bestuurslid heeft Pieter Maessen van het Haags TKK de bestuursvergaderingen van het VTN-
bestuur in 2021 bijgewoond. Hij heeft inmiddels alle activiteiten rondom het VTN-steunfonds naar ieders 
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tevredenheid op zich genomen. Tevens redigeert hij teksten; van beroep is hij tekstschrijver. Onlangs is hij 
officieel voorgedragen als bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. De ALV gaat akkoord met 
zijn benoeming.  
 
De aanstelling van Pieter Maessen als bestuurslid wordt goedgekeurd.  
 
De voorzitter stelt vast dat het lastig is om nieuwe bestuursleden te vinden. Al enige tijd heeft het VTN 
bestuur een vacature voor een secretaris. Hij vraagt de aanwezigen om tips. Het probleem wordt door veel 
aanwezigen herkend. Soms helpt, naast een schriftelijke vacature melding, een persoonlijke benadering van 
mogelijke kandidaten. TKK Gouda is al even op zoek naar een secretaris en heeft, mede vanwege de 
organisatie rondom het 25-jarig jubileum, met goedkeuren van de ALV de huidige secretaris nog een jaar in 
functie mogen houden. In Amersfoort wordt al jaren gewerkt met een minimale bestuursbezetting van drie 
personen. Soms helpt het om naast een functietitel ook een duidelijke taakomschrijving te communiceren. Zo 
nu en dan wordt echter ook wel gebruik gemaakt van een ‘open portefeuille’ bestuursvacature. Het bestuur 
wordt op enig moment uitgebreid met een nieuw lid en vervolgens vindt een hernieuwde verdeling van taken 
plaats. Het toetredend bestuurslid krijgt een jaar de tijd om een keuze te maken voor een bepaalde 
portefeuille.  
 
De voorzitter spreekt af om met Peter Noordermeer op korte termijn ideeën uit te wisselen voor een 
oplossing van het wervingsprobleem. (actie MB/PN) 
 
8. Evaluatie eerste trimester 2022 aanvragen subsidie VTN-Steunfonds  
De activering van het steunfonds na corona is per 1 januari 2022 gestart. Ook in 2021 zijn er al aanvragen 
gedaan. In totaal hebben acht koren een aanvraag gedaan. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd, deels 
gehonoreerd of afgewezen. Een adviescommissie, bestaande uit twee deskundigen uit de koorwereld die 
geen lid zijn van VTN, adviseert het bestuur dat uiteindelijk de definitieve beslissing neemt. Drie keer per jaar 
wordt een aanvraagronde georganiseerd (in januari, mei en september). Het steunfonds wordt niet 
tussentijds aangevuld. De aanvragen komen binnen bij het bureau van VTN en worden meteen doorgestuurd 
naar de leden van de adviescommissie die zorgen voor de follow-up. Pieter Maessen is coördinator en 
contactpersoon binnen het bestuur voor de aanvragen. Het maximum toegekende bedrag per koor bedraagt 
€ 1000. In 2022 is nog ruimte voor toekenningen. Uitbetaling van toekenningen vindt achteraf plaats; het 
betreffende koor moet bewijzen dat het toegekende bedrag is uitgegeven aan datgene wat in de aanvraag 
stond. De reacties op het steunfondsinitiatief zijn tot nu toe positief. Het streven is om het initiatief de 
komende jaren te voort te zetten en uit te breiden.  
 
9. Corona: terugblik/actualiteit/toekomst 
KNN is voor veel koren een vraagbaak geweest ten aanzien van de te volgen corona protocollen. Met subsidie 
zijn twee koorcommissarissen aangesteld die communiceerden met de gelieerde korenkoepels via de 
website. In 2022 zijn de corona regels losgelaten en ook voor koren zijn er vrijwel geen beperkingen meer. 
Ook de twee koorcommissarissen hebben hun werk neergelegd. Er is een herstelplan voor de koorsector in 
de maak. Dit herstelplan wordt een hulpmiddel om koren na corona nieuw leven in te blazen. Op de website 
van KNN is informatie over het herstelplan terug te vinden.   
 
Roland Gerritsen geeft aan dat er bij TKK Utrecht niet direct behoefte is aan een herstelplan. De kaartverkoop 
voor concerten blijft volgens hem echter nog achter. Hij vraagt naar de ervaringen bij andere koren. De 
voorzitter geeft aan dat kaartverkoop binnen zijn eigen koor effectief wordt ondersteund met behulp van 
facebook. Toch is de verkoop in Rotterdam nog niet op het oude niveau. Ook in Den Haag loopt de 
kaartverkoop voor een op handen zijnde concertuitvoering achter op de planning. De ervaring is echter dat 
er op de avond zelf aan de kassa ook nog veel kaarten worden verkocht. Het meegeven van kaarten aan 
koorleden om te verkopen in de eigen kring wordt door velen als dwingend ervaren. In Dordrecht maakt men 
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nu gebruik van een systeem met een QR code. Dit brengt kosten met zich mee maar werkt voor koorleden en 
penningmeester heel goed.  
 
De voorzitter stelt voor om dit onderwerp op korte termijn in de nieuwsbrief aan de orde te stellen. Hij zegt 
toe dit in de bespreking met Peter Noordermeer mee te nemen. (actie MB/PN) 
 
10. Evaluatie dienstenpakket VTN en communicatie leden (o.a. bureau/mail/nieuwsbrieven) 
Van het nieuwe dienstenpakket wordt niet veel gebruik gemaakt. De voorzitter vraagt de leden om 
ervaringen. Lian Zopfi geeft aan als nieuw bestuurslid van haar koor (nog) niet op de hoogte te zijn van 
een nieuw dienstenpakket. De voorzitter is bereid om gegevens hierover nog eens opnieuw onder de 
aandacht van de leden te brengen via de nieuwsbrief. Andere suggesties voor het verspreiden van deze 
informatie ontvangt hij graag per e-mail. Op de website van VTN staat het dienstenpakket overigens ook 
uitgebreid beschreven.   
 
Lian Zopfi vraagt zich af of de aanwezige kennis binnen besturen van aangesloten koren ook centraal 
gebruikt zou kunnen worden. Zelf heeft ze onlangs bijvoorbeeld veel kennis vergaard over 
aansprakelijkheidsverzekeringen. Ze is bereid deze informatie te delen met andere koren die daar 
behoefte aan hebben. De voorzitter geeft aan in 2021 actief lid te zijn geweest van één van de 
werkgroepen ‘uitbreiding diensten KNN’. KNN werkt hiermee aan verbetering van de samenwerking 
tussen lidorganisaties in de korensector. Dat het servicepakket van grote koororganisaties zoals KCZB of 
KBZON beschikbaar komt voor alle KNN koepelorganisaties is het streven. De koepelorganisaties (zoals 
VTN) kunnen deze kennis dan weer verder verspreiden onder de eigen leden. KCZB heeft het idee 
opgevat om een digitale kennisbank voor de koorsector te starten. Een werkgroep denkt na over de 
uitwerking van dit idee. Lian Zopfi meldt in haar werkzame leven tot aan haar pensioen meegewerkt te 
hebben aan de opzet van een kennisportaal binnen de gehandicaptenzorg. Bij het beheer ervan is het 
van belang een overzicht te hebben van kennis die de leden hebben. Een kleine groep beheerders weet 
dan in geval van vragen de achterban op de juiste wijze te raadplegen. Er is dus sprake van een gelaagd 
systeem. De voorzitter zegt toe de opmerking van Lian Zopfi door te spelen aan de werkgroep. (actie 
MB) Lian Zopfi geeft aan graag bereid te zijn om mee te denken.  
 
 
11. Rondvraag  
Roland Gerritsen vraagt de aanwezigen om tips en ervaringen ten aanzien van goede reisbureaus voor 
koorreizen.  De voorzitter noemt Leo Rijkaart van TKK Gouda. Lian Zopfi geeft aan dat op de website van het 
Randstedelijk Zanginstituut te Gouda de contactgegevens van Leo Rijkaart vermeld zijn. Ook is daar 
informatie terug te vinden over de reizen die hij heeft georganiseerd. Kyra van Buren heeft hele goede 
ervaringen met Klaas Touwen van IC Productions. De voorzitter geeft aan ooit een koorreis naar Hongarije te 
hebben georganiseerd. Eén van de koorleden kwam namelijk uit dat land en fungeerde tijdens de 
voorbereidingen, maar ook tijdens de reis zelf als speciale contactpersoon.  
 
Peter Noordermeer vraagt of er al ideeën zijn over de viering van het 200-jarig bestaan van de vereniging. Die 
zijn er nog niet. Afgesproken wordt dat de bestuursleden hierover op korte termijn een overleg voor te 
organiseren. (actie MB/PN) 
 
Remco van der Kooij geeft aan gehoord te hebben van een koorlid dat op de website van CyberBass de naam 
Toonkunst niet goed gespeld is. Verder is Remco van der Kooij op zoek naar het logo van VTN in een hoge 
resolutie voor gebruik op de website. Anthony van Gelder geeft aan hem daaraan te kunnen helpen.  
 
Sef Zwart bedankt het bestuur voor het vertrouwen. 
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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 voorzitter wenst iedereen het allerbeste en een goede 
gezondheid en sluit de vergadering om 12.00 uur.  
   


