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VERSLAG  Algemene Leden Vergadering KNZV Limburg 

 
Datum: 9 oktober 2021  
Locatie: Zaal Ooleander, Oolderhof, Broekstraat 35, 6049 CJ Herten//0475–333803 
Aanvang  10:00 uur 

 
Aanwezig: de afgevaardigden van de verschillende koren, zoals vermeld op de presentielijst. 
Zie bijlage.  
Totaal aanwezig 20 verenigingen van de 63 aangesloten verenigingen 

 
en  
 
het KNZV-Limburg bestuur: Leo Zeegers (Waarnemend voorzitter), Fer van de Winkel 
(Secretaris), Olaf Schouten (2e Secretaris/notulist), Wim Wittenbernds (Penningmeester), 
Will Selen (Coördinator jubilea), Martin Dieteren (Bestuurslid) en Hennie Raemakers 
(Muzikaal adviseur/geen bestuurslid), Henk Reinders ( bestuurslid). 
 
Afgemeld met kennisgeving 13 verenigingen, zie bijlage. 
 
Niet afgemeld en niets van zich laten horen 30 verenigingen. Zie bijlage. 
 
 
1. Opening, welkom en mededelingen door waarnemend voorzitter Leo Zeegers 
Leo opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Als gevolg van de 
Coronamaatregelingen is weer voor het eerst na 3 jaar eindelijk weer een fysieke 
vergadering. Na een voorstelrondje van het KNZV Limburg bestuur wordt de aanwezigen 
gevraagd om de presentielijst te tekenen, voor zover dat nog niet is gebeurd. 
 
De vergader-/waarnemend voorzitter vraagt 1 minuut stilte om alle overleden zangers van de 
KNZV Limburg koren te herdenken, die zijn overleden mede ten gevolge van corona. Daarbij 
in het bijzonder het overlijden van de oud bibliothecaris en Erelid KNZV-Limburg, de heer 
Pierre Gerits in 2021. 
 
Mededelingen:  
- Het verslag vorige Algemene Ledenvergadering en bijbehorend financieel verslag is reeds 
digitaal goedgekeurd in april 2021. Immers een fysieke vergadering was door de 
Coronamaatregelingen niet eerder mogelijk. 
 
- Het MK St. Caecilia Linne heeft een aantal exemplaren van hun jubileumuitgave 1921-2021 
over en klaargelegd op de bestuurstafel voor de liefhebber onder de aanwezigen, waarvoor 
dank. 
 
2. Bestuurssamenstelling en mutaties 2021/2022 
Vergadervoorzitter Leo licht een en ander aangaande de bestuurssamenstelling nader toe. 
- Door het aftreden van voorzitter Herman Janssen op 1 maart 2020, het plotselinge 
overlijden van bestuurslid Bert Thimister op 31 maart 2020, het vrij plotselinge stoppen van 
secretaris Henk Clevers in november 2020 werd de taak van voorzitter en secretaris tijdelijk 
waargenomen door vicevoorzitter Fer van de Winkel, die tevens deel ging uitmaken van het 
landelijk bestuur van KZNV Nederland. 
- Het bestuur werd gelukkig versterkt met de komst van Olaf Schouten (lid Koninklijk 
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Roermonds Mannenkoor) als 2e secretaris en notulist en Leo Zeegers (lid Maasbrees 
Mannenkoor) die het waarnemend voorzitterschap overnam.  
- Op 9 december 2020 werd het bestuur verblijd met de aanmelding van Martin Dieteren (lid 
mannenkoor Si-Tard). Martin is eerder bestuurslid geweest van het KNZV (zijn termijn was 
verlopen in 2015). Officiële benoeming kan eerst plaatsvinden in het ALV van heden en 
daarom draagt het bestuur Martin Dieteren voor te benoemen als bestuurslid. Dit gebeurt bij 
acclamatie. 
 
- Aftredend in het voorjaar 2022 en niet meer herkiesbaar is Wim Wittenbernds. Voor Wim 
Wittenbernds heeft het bestuur inmiddels een opvolger gevonden in de persoon van Henk 
Reinders, lid van mannenkoor Si-Tard, die ook te kennen heeft gegeven als penningmeester 
te willen optreden in het bestuur. Het bestuur draagt daarom voor te benoemen als 
bestuurslid Henk Reinders, die de taak van Wim als penningmeester overneemt en door 
Wim verder ingewerkt wordt. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. 
Daarmee zijn zowel Martin als Henk onder applaus toegetreden tot het bestuur KNZV 
Limburg. 
 
KNZV-Limburg neemt van Wim nog officieel afscheid in de jaarvergadering van 2022.  

Aftredend 2021 en herkiesbaar voor 3e en laatste termijn is Fer van de Winkel. Het bestuur 
draagt Fer voor herbenoeming voor zijn laatste termijn. Fer verzorgt het secretariaat van 
KNZV Limburg. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord. 
Leo Zeegers tenslotte heeft te kennen gegeven als waarnemend voorzitter te willen 
functioneren en vervangt eveneens Fer in het landelijk KNZV-bestuur.  
Het KNZV-Limburg bestuur is thans nog steeds naarstig op zoek naar een voorzitter. Oproep 
aan de aanwezigen door Leo: “De hulp daarbij van u allen is zeer welkom. Wil tips en 
potentiele kandidaten aan het bestuur doorgeven” 
 
3.  Beantwoording vragen van koren naar aanleiding van de digitale ALV 05-04-
2021 door secretaris.  
Een aantal koren hebben positief gereageerd naar aanleiding van de ALV in april. Fer deelt 
de reacties met de vergadering w.o.: 
- KRM, de heer Giebels gaat akkoord met benoemingen. 
- MK Borgharen heeft ook positief gereageerd en bericht dat de jaarstukken geen aanleiding 
geeft voor nadere vragen en/of opmerkingen. 
- MK Eendracht heeft enkele opmerkingen. Gewaardeerd wordt dat het bestuur Hennie als 
muzikaal adviseur is aangesteld en wenst Will Selen een goed herstel toe. Naar hun mening 
is niet alleen de penningmeester gedechargeerd maar ook het hele bestuur. Over de 
Coronamaatregelen hadden zij de opmerking dat mensen die niet gevaccineerd zijn niet 
mogen zingen eigenlijk niet zou kunnen. Fer voegt toe dat gelet op de huidige 
omstandigheden het KNZV-Limburg daarover de richtlijnen van Koornetwerk Nederland 
volgt, het is de verantwoordelijkheid van eenieder om goed met de maatregelen om te gaan. 
Advies: gebruik het gezond verstand. Daarbij verwijst Fer ook expliciet naar de verschillende 
info die op internet te vinden is, echter het is en blijft eigen verantwoordelijkheid. 
Opmerking/kanttekening van MK Eendracht Swartbroek over de jaarrekening en balans door 
het accountskantoor Wil Gerven: is de jaarrekening wel correct opgesteld, omdat het bestuur 
een vereniging is en geen vennootschap. De penningmeester Wim verklaart dat zulks het 
geval is  en KNZV L een vereniging is en geen vennootschap.  
 
- MK Ecelsior Tegelen is ook akkoord.  
  
- MK Die Sevensanghers hebben ook gereageerd en danken het bestuur KNZV Limburg met 
lovende woorden. Ook de weg naar de digitale repetities wordt gewaardeerd, echter niet 
iedereen beschikt over de vaardigheden. Gevraagd wordt om bijgestaan te worden in het 
opstellen van o.a. de statuten ivm met de WBTR. 
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Fer geeft aan dat dit onderwerp ook landelijk aandacht heeft en wordt vervolgd. 
 
MK Die Sevensanghers hebben lovende brief geschreven waarvoor dank van het bestuur en 
gaan akkoord met de benoeming en hebben geen kandidaat voor het vz schap. 
 
- Zangvereniging Mastreechter Staar: wil zingen in perspectief en het mannenkoor bestendig 
maken. Vraag: wordt iedereen op de hoogte gehouden? 
Antwoord Fer: uiteraard via nieuwsbrieven en website. 
 
- Sittards MK Si-tard: geen nader vragen en steunt de benoeming van hun lid Martin Dieteren 
 
- Beeker Liedertafel: gaan akkoord met verslag dd. 5 april van de jaarvergadering over 2020. 
 
- Landgraafs MK: stemt in met de voordrachten en geven aan prima ervaringen te hebben 
met Martin. Geen vragen verder. 
 
- MK Maasbree: zij delen mee dat alles keurig is opgesteld en dat zij akkoord zijn met alles. 
Aangezien in het bestuur Leo Zeegers al zit hebben zij geen nieuwe leden voor het KNZV-
Limburg 
 
- MK Geulklank: geheel akkoord. 
 
- Ingezonden brief van de Meulezengers Venlo van 2 oktober 2021. Fer leest de brief de 
vergadering in zijn geheel voor. In de brief met verontschuldiging voor de afwezigheid bij 
deze vergadering wordt verder op positieve wijze ingegaan op groei van het ledenbestand, 
repetities, optredens, en aandacht voor financiën. Tenslotte de wens: “Vanuit het Venlose 
wensen wij jullie allemaal een goede vergadering toe en vooral veel zangplezier in een 
gezonde toekomst.” 
 
4. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestond uit de heren: namens het Koninklijk Roermonds 
Mannenkoor Ton van Beers en namens het Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen Nick 
Abrahamsen. Schriftelijk hebben zij aangegeven dat alles correct is waarin de 
Penningmeester en het bestuur Decharge wordt verleend aan de penningmeester en het 
bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 
 
5.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2022 
Wim stelt voor als aftredend penningmeester om de huidige kascontrolecommissie te 
handhaven en de nieuwe penningmeester Henk Reinders daar aantoe te voegen. 
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. 
 
6.  Begroting 2022, toelichting door Wim Wittenbernds 
De conceptbegroting is bij de agenda als bijlage gevoegd en wordt door de penningmeester 
toegelicht. 
- In 2020 is de contributie verlaagt van € 12,50 naar € 10,-/maand door de gezonde 
algemene reserve. Echter, het bestuur wordt geconfronteerd met extra uitgaven in het 
afgelopen coronajaar 2021 en te verwachten teruglopende inkomsten uit contributies van 
koren waarvan nu reeds bekend is dat ze einde van dit jaar gaan stoppen waardoor de  
algemene reserve einde 2022 lager zal zijn dan in 2021. 
Het streven van het bestuur is om als minimum bedrag voor de algemene reserve 2x de 
inkomsten uit contributies te hanteren. 
Derhalve het voorstel om de contributie te verhogen van € 10,-/maand naar € 12,-/maand. 
De penningmeester Wim licht e.e.a. nader toe met een betoog hoe belangrijk het KNZV-
Limburg is voor de koren. Daarbij geeft Wim in het kort de activiteiten die het bestuur heeft 
ondernomen in de Corona-tijd w.o. aantal belronden met de koren, adviezen van de  



4 

 

muzikaal adviseur Hennie Ramaekers en het Start Up project. De youtube repetities hiervoor 
werden zo’n 3000x gestreamd.  
Ook zal in 2021 nog een korting van € 1,60 per lid verrekend worden in de contributie van 
het laatste kwartaal ivm een korting die de Buma verstrekt heeft aan KNZV voor 2021. 
- Het bestuur KNZV Limburg vraagt derhalve goedkeuring van de aanwezige leden om in 
2022 de contributie van de actieve zangers met € 2,00 te verhogen. De penningmeester 
geeft nogmaals  aan dat direct na de Corona uitbraak de contributie drastisch is verlaagd. 
 
Reacties uit de vergadering op het bovenstaande voorstel: 
  
Harrie Levels Reuvers MK: Als het nodig is om die verhoging te doen is de vraag of er ook 
subsidie is gevraagd bij o.a. bij de Provincie.  
Antwoord waarnemer voorzitter Leo: de provincie heeft subsidie aan het VNK toebedeeld als 
Stichting. Onze contacten met VNK moeten nog beter opgepakt worden. Het VNK maakt 
onderdeel uit van de nieuwe stichting genaamd Klankkleur Limburg  waarin ook de HaFa 
bonden in participeren. 
Onze mannenkoren kunnen gebruik maken van subsidieregelingen bij het VNK. Voor de 
actuele subsidieregelingen kijk op de website van VNK.  Enige voorwaarde is dat men zich 
moet registreren als koor bij VNK (kosteloos =administratieve handeling). 
 
Rene de Jong namens Lauwerkrans: is het bij de KNZV L ook bekend dat er cultuursubsidies 
bij de stichting Elisabeth. Wellicht ook een mogelijkheid. 
Antwoord wordt onderzocht. Hennie geeft aan dat je dan wel een trekker moet zijn van het 
cultureel erfgoed.  
 
Niek Abrahamse van MK Lauwerkrans: heeft wel problemen met de contributieverhoging. De 
pensioenen zijn al jaren bevroren en de reserves van de krimpende organisatie lijken nog 
voldoende. 
Hij verwijst voorts naar het voorgestelde KNZV Koren project inzake Europa met de vraag 
waarom het concert zo duur moet zijn, althans volgens budget. Hij vindt dat “wij” de laatste 
moeten zijn om aan een Europaconcert mee te werken, omdat er al zoveel contributie wordt 
betaald. 
Antwoord voorzitter: de contributie is in 2020 verlaagd met het oog op een verlaging van het 
eigen vermogen, dat is gebeurd en nu gaan we weer terug naar de oude situatie. 
 
Piet Besselink van MK Si-tard; vraagt om met Koor Netwerk Nederland en met andere 
muziekbonden eens te kijken naar een betere samenwerking om gezamenlijk met alle 
zangers de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Fer: geeft aan dat voor de BUMA € 1,60 wordt terugbetaald en dat voor FEMU nog zware 
onderhandeling plaatsvinden. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat die met een verhoging 
komen. KNZV Nederland heeft voor Buma en Femu samenwerking gezocht met andere 
korenbonden, maar lang niet alle bonden willen daaraan meedoen. Het is een probleem om 
iedereen op een lijn te krijgen 
Onder druk staan ook de verzekeringen en daarbij komt nog dat een paar koren hebben 
aangekondigd te stoppen en dat heeft absoluut consequenties voor het ledenaantal. 
Daarmee lopen de inkomsten dus terug.  
Zowel het KNZV Limburg als KNZV landelijk zoeken steeds naar middelen om kosten niet te 
laten oplopen. Van alle kanten wordt dus gekeken om de financiële pijn te verzachten.  
Gesteld kan wel worden dat er voldoende Eigen Vermogen (EV) is, echter als het EV incluis 
de reserves minder worden dan worden er te veel risico’s gelopen. 
 
Uit de vergadering komt het verzoek om alvorens te stemmen over de contributieverhoging 
eerst agendapunt 9) te behandelen. 
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Penningmeester Wim Wittenbernds geeft aan dat enkel een begroting is weergegeven los 
nog van subsidies en andere inkomsten. Het is slechts een richtbedrag.  
 
Andre Verwer MK van Beeker Liederentafel vraagt hoe het bedrag dan is samengesteld? 
Aangegeven wordt dat dit uit de begroting is op te maken.. 
 
Uiteindelijk wordt gestemd en een ruime meerderheid geeft aan akkoord te gaan met 
contributieverhoging. Ergo: de contributie wordt met € 2,00 verhoogd per werkend lid. Dat 
betekent dus een contributie per jaar van € 12,00/jaar per werkend koorlid. 
 
7.  Terugblik corona periode 2020/2021 
Secretaris Fer van de Winkel geeft een korte terugblik van de bestuurlijke activiteiten in het 
afgelopen jaar. Hij verwijst onder meer naar de afgelopen periode waar iedereen van alles 
voor de kiezen heeft gekregen door de Corona pandemie. Zo veel als mogelijk is gewerkt 
aan de onderlinge contacten. Veel koren zijn actief geweest met Zoom repetities. Enkele 
koren lukte dat niet. 
Door de vele en verschillende nieuwsbrieven en via Facebook zijn veel artikelen gedeeld 
over de maatregelingen en mogelijkheden tijdens de pandemie.  Er zijn nog nooit zoveel 
nieuwsbrieven verstrekt als in de laatste 2 jaar.  
Ook het bestuur van KNZV-Limburg heeft een aantal keren digitaal vergaderd met teams of 
zoom. Het KNZV-Limburg heeft twee maal brandbrieven gestuurd naar de gemeenten dat 
koren in aanmerking kwamen voor financiële ondersteuning in de Coronatijd. Een aantal 
gemeenten hebben de ‘brandbrief’ goed opgepakt. 
Ook het bestuur KNZV-Limburg heeft een aantal vergaderingen gehad waarin de toekomst 
besproken is alsmede het dalende ledenaantal van de koren. In 10 jaar tijd is dat aantal bijna 
tot de helft teruggelopen. 
Van belang is te kijken om meer aandacht te krijgen opdat de mannenkoren weer meer 
bestaansrecht krijgen. Daarvoor zijn een aantal plannen gemaakt, zie verder in dit verslag. 
 
In het afgelopen jaar is ook veel contact geweest met muzikaal adviseur Hennie, die het 
KNZV-Limburg goed bijstaat. Gerekend wordt op een zangwereld om spoedig weer zo veel 
als normaal te krijgen. 
 
Niek Abrahamse van Lauwerkrans: reageert met een persoonlijk verhaal uit zijn 
gezinssituatie. Niek geeft zijn persoonlijke mening over vaccineren. Hij wil graag lekker 
zingen. 
 
Gerard Slootweg van Si-tard; verwijst naar de statuten en de verantwoordelijkheid van goed 
besturen. Wilde dat even gezegd hebben. 
 
8.  Terugblik YouTube repetities “Zingen met Hennie” en terugblik/evaluatie 
“Startup”  
Hennie Ramaekers, KNZV Limburg muziekadviseur, geeft een terugblik van het concert van 
11 september 2021 in Thorn. Hennie licht zijn rol nader toe. Hennie geeft expliciet aan dat 
alles wat hij zegt op persoonlijke titel is. Voorts geeft hij zijn complimenten aan het KNVZ-
Limburg en Piet Besselink omdat niet verder in het land zoiets als het “Startup” concert is 
gedaan. Dat gezegd hebbende gaat Hennie verder met zijn ervaringen en de You-tube 
repetities. Een groot aantal zangers hebben deelgenomen en volgens de info is de stream 
bijna 3000 keer bekeken. Piet Besselink heeft daar heel veel werk mee gehad en Hennie 
heeft deze methode op verzoek van het KNZV Limburg opgepakt en verder uitgewerkt. 
 
Inzake het “Startup” project evalueert Hennie een aantal punten, zoals: 
Van dirigenten mag je ook andere dingen verwachten. Hennie vindt het spijtig dat het 
voorbeeld niet verder is opgepakt. Driekwart van de koren heeft het deze aanpak niet 
opgepakt. Het bestuur wilde graag dat Hennie de YouTube repetities continueerde. Ook 
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kwamen er vele verzoeken vanuit de deelnemers of er andere mogelijkheden waren om er 
mee te doen. 
Dat alles heeft ertoe geleid om in Thorn een concert te geven. Echter de behoefte was er en 
dat omzetten in de praktijk is Hennie tegengevallen, gelet op de invulling door de Limburgse 
koren. 
 
Wat heeft ons deze digitale repetities en het Startup-concert geleerd en opgeleverd?  
Veel zangers hebben een kans gemist in de beleving van Hennie, omdat Hennie de vele 
youtube deelnemers aan de repetities heeft gemist. Dat is jammer en echts iets om over na 
te denken. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Hennie als projectleider en KNZV-Limburg 
hebben op geen enkele manier kennisgenomen van feiten en/of omstandigheden waarom er 
zo weinig belangstelling was. De chats tijdens de streams leken veelbelovend over 
deelname. 
Tijdens de Coronatijd is het ledenaantal bij een aantal teruggelopen door het niet fysiek 
repeteren. De noodzaak van regionale samenwerking ziet Hennie als een absolute must. 
Hennie vindt het onvoorstelbaar dat plots vernomen wordt dat een koor stopt, terwijl er 
vooraf geen enkele vraag is geweest om enige hulp. Hennie geeft als voorbeeld dat hij met 
‘zijn’ koor Reuver momenteel een geweldige samenwerking heeft met Swalmens Lieder tafel. 
In samenwerking met het KNZV-Limburg wil Hennie graag ledenwervingsmodellen delen en 
wijst op de voortrekkersrol die Marco Bakker, thans wonende in Limburg, kan verrichten. 
 
Vragen en/of opmerkingen uit de vergadering: 
Karel Peter van MK Linne: Aangaande deelname van de Limburgse koren. Hoe wordt dat 
opgezet? Immers als er zo weinig deelname was bij de “Startup” waarom het concert toch 
door laten gaan? Blijkbaar leeft dat niet? 
Fer: van de ruim 80 deelnemers kwam de helft uit Limburg (zijnde uit 10 koren). De rest 
kwam o.a. uit Tilburg, Zoetermeer en met name Zwolle. Ook niet onvermeld mag zijn de 
deelname van een 10-tal zangers van Vriendenkoor Echt, niet zijnde een KNZV koor. 
Leo: in elk geval was de ambitie 150 en toch is het resultaat niet nihil. Het niveau van het 
digitaal zingen en oefenen was in Thorn wonderwel goed. 
 
Jac Truijen van het Horster MK: geeft aan gechat te hebben met Hennie en vond dat dit een 
geweldige PR was voor mannenkoren. Echter Jac vond de repertoirekeuze minder en vraagt 
zich af of een ander en jonger repertoire niet beter was geweest.  
Hennie beantwoord deze vraag en geeft aan dat juist bewust is gekozen voor het repertoire 
met safety first. Daardoor was de participatie hoog. Hennie verwijst daarbij ook naar de 
eerder repertoire dagen. 
Piet Besselink vult aan dat het YouTube een enorme klus was en ziet dat van de 65 koren 
een groot gedeelte in zijn beleving een aantal besturen zaken laten zitten w.o. de 
ondersteuning en pr-trainingen. Mogelijk worden door MK-besturen de nieuwsbrieven van 
het KNZV-Limburg en landelijk KNZV alsmede van het VNK niet doorgestuurd naar alle MK-
leden.  
Hennie geeft tenslotte nog eens nadrukkelijk aan waarom voor een bepaalde muziekkeuze is 
gekozen. Het moet om gemakkelijk en voor alle bekende stukken muziek gaan. 
 
9.  Plannen KNZV Limburg voor 2022 
Toelichting door de zowel de waarnemend voorzitter als door Hennie Ramaekers. Gedacht 
wordt aan een optreden van een KNZV-projectkoor bij gelegenheid van: 
- Herdenking 20 jaar invoering Euromunt in 2002; 
- Herdenking 30 jaar ondertekening Verdrag van Maastricht 1992; 
Beiden te organiseren in het najaar 2022. Waarnemend voorzitter Leo licht de achtergrond 
nader toe. 
 
Hennie geeft met de ervaringen van YouTube en Thorn aan hoe e.e.a. het best 
georganiseerd kan worden. Dat betekent vervolgens om een aantal koren uit de rayons te 
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selecteren om deel te nemen en ieder koor met zijn eigen dirigent. Het gaat om safe te 
werken. Hennie zou het zelfs mooi vinden als er een speciaal muziekstuk komt voor deze 
uitvoeringen. 
Als het bovenstaande niet lukt wil Hennie zo nodig zelf een koor samenstellen. Echter de 
organisatie is een zaak van het KNZV-Limburg. 
 
Enkele reacties uit de vergadering: 
Bart Bormans van Cecilia Gulpen: Voor wie zingen we? Wat is het voor een evenement? 
Waarom Maastricht? 
De voorzitter antwoord dat het voor het grote publiek is etc. Een en ander dient nog nader 
ingevuld te worden. 
 
Rene de Jong van Lauwerkrans: is over de kosten nagedacht? Komt dat ten laste van de 
vereniging? 
Voorzitter: als de vergadering aangeeft dit niet te doen is een nadere invulling niet verder 
nodig. 
  
Johan Schwaene van Cecilia koor Vaals: Is al nagedacht over de datum? 
Voorzitter: gedacht wordt aan najaar 2022. 
Johan stelt vast als deze plannen georganiseerd worden om er ook dames bij te betrekken. 
Daardoor krijg je een grote aandacht en publiek in zijn beleving. 
Leo: die suggestie wordt zeker meegenomen. 
 
Henk Smit van Sint Remigius Klimmen: stelt voor om leden uit te nodigen en niet alleen 
koren.  
Voorzitter: De basis is vooralsnog per rayon koren te benaderen. 
 
Karel Meijer van MK St. Caecilia Linne: Denkt in de lijn van Hennie. Nodig enkele koren uit 
en vindt het zang en plezier belangrijk. Chapeau voor het initiatief van Hennie. 
 
Theo van de Nagel van Koninklijk Roermonds MK: wellicht is het idee om gebruik te maken 
van de faciliteiten van Andre Rieu als die optreedt in Maastricht. 
Voorzitter: Het idee wordt meegenomen. 
 
Vervolgens wordt vastgesteld dat de aanwezigen akkoord zijn met het voortzetten van de  
plannen en het bestuur gaat dit verder uitwerken. Wordt vervolgd. 
 

 
10.  KNZV landelijk: Nieuws en ontwikkelingen door de waarnemend voorzitter en 
de secretaris  
Fer gaat onder andere in op: Beleidsplan “Zingen met perspectief”, PR-activiteiten, 
Stimuleringsregeling voor koren, Verzekeringspakket, Femu, Buma, Koornetwerk, etc. 
Leo geeft aan dat de begroting aansluit bij de landelijke opstellingen. 
 
Fer geeft een nadere toelichting en er is uitgebreid research gedaan om de zichtbaarheid en 
imago van het MK te vergroten en te vernieuwen door o.a.: 
- Beleidsplan “Zingen met perspectief”. Gedacht wordt aan repertoire, korenfestival met 
moderne muziek en vooral aan het delen van MK kennis. Het gaat dan om projecten als 
voorbeeld en die goed gelopen zijn. Best Practices. Ingeschakeld is Wilbert Claessen als 
koorlid van Venray en eigenaar van een mediabedrijf (MediaHuis Venray) voor het maken 
van een uitgewerkt plan. Als dat plan gereed is wordt dat uiteraard gedeeld. 
Ook zijn er op initiatief van KNZV Limburg in elke KNZV Regio een aantal dirigenten 
geïnterviewd om vooral kennis te delen van alle kanten. De belangstelling hiervoor was 
groot. Op 13 november 2021 is er een VR-vergadering waarin diverse zaken worden 
besproken en ter goedkeuring voorgelegd door het AB aan de VR. 
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Gewezen wordt ook nog op de mogelijkheid van de financiële bijdrage uit een Stimulerings 
fonds dat door KNZV landelijk wordt voorgesteld. 
 
11.  Rondvraag 
- Niek Abrahamse van MK Lauwers, geeft aan om op te houden over de vraag wie wel of niet 
gevaccineerd is. Geen discriminatie. 
 
Rene de Jong van Lauwerkrans: vraag over het digitale muziekarchief. Dat is tot op heden 
niet gelukt om in het bestand te komen. 
Piet Besselink antwoord dat het ‘w8w’ waarschijnlijk te lang niet is gebruikt. De nieuwe 
toegang is verleend met een nieuw wachtwoord en eerder doorgestuurd naar alle 
secretarissen van de koren. De muziekstukken komen naar alle waarschijnlijk binnen bij de 
secretaris. Hij stelt voor om navraag bij de secretaris te doen dan wel hem te mailen. 
Leo stelt voor om e.e.a. verder bilateraal kort te sluiten.  
 
12.  Sluiting van de vergadering met het zingen van ons Limburgs Volkslied o.l.v. 
Hennie Ramaekers.  
Waarnemend voorzitter Leo sluit de vergadering, dankt alle aanwezigen voor de inbreng en 
nodigt iedereen uit voor de lunch, die aansluitend gegeven wordt. Daarbij overhandigt Leo 
Hennie en Piet een klein presentje voor hun vele werk in het “YouTube en Start-Up” project. 
 
Tenslotte wordt onder leiding van Hennie Ramaekers Gegroet mijn Limburg gezongen. 
 
Roermond, 10 oktober 2021 
 
Olaf Schouten 2e secr. 
Fer van de Winkel, secretaris, Maastricht, 15-10-2021. 
 
Bijlage: presentielijst. 
 

 


