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Voorwoord van de voorzitter 
  
 
 
 
Zoals onze wnd voorzitter Fer vd Winkel schreef in het voorwoord van het jaarverslag 
2020 werden we in maart van dat jaar overvallen door een virus met een kracht en 
impact zoals de huidige generatie mensen niet of nauwelijks kende. Het leven stond 
vrijwel compleet stil en hoewel in de loop van dat jaar we hebben leren leven met die 
impact hebben we kunnen constateren dat het leven voor ons als zangers compleet 
veranderde. Ook in 2021 starten we met een lockdown die het ons onmogelijk 
maakte om fysiek te repeteren. Optredens zaten er ook niet en toen we eindelijk 
weer mochten zo ongeveer medio 2021 startte de vakanties en kwam er van 
repeteren ook niet veel. Voorzichtig zijn we weer gestart vaak in september en nog 
geen twee maanden later viel alles weer stil. Dit zo lezende, zult u denken, moet 
alles wel kommer en kwel zijn geweest maar er waren ook vele lichtpuntjes. Vele 
koren hebben het zoom repeteren onder de knie gekregen en dat heeft de stem 
maar ook de onderlinge spirit goed gedaan. En voor wie daar niet genoeg aan had of 
lid was van een koor dat niet online repeteerde hebben met medewerking van 
Hennie Ramaekers als dirigent via Youtube zowel  in het voorjaar als in het najaar 
voor extra online repetities zorggedragen en daar is volop gebruik van gemaakt. De 
voorjaarsrepetities mondden uiteindelijk uit in een goed bezocht fysiek concert in 
Thorn op 11 september.  
 
Bij het schrijven van dit stuk in maart 2022 kunnen we constateren dat koren weer 
volop bezig zijn met repeteren en concerten organiseren. Natuurlijk zijn er leden en 
ook koren weg gevallen maar de indruk is dat dit meer een algemene trend is dan 
dat dit komt door Corona 
 
En als we praten over wegvallen wil ik graag even stilstaan bij het overlijden op 7 
januari 2022 van ons nog relatief jonge KNZV bestuurslid Olaf Schouten, lid van het 
mannenkoor uit Roermond. Olaf was pas kort bestuurslid maar is een zeer 
gewaardeerd tweede secretaris gebleken met een bijzondere “pen en stem”. Wij 
wensen zijn familie alle sterke toe. 
 
Leo Zeegers wnd voorzitter 
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1. Verslag van het bestuur 

 

 

In het afgelopen verenigingsjaar heeft het KNZV Limburg bestuur 5x fysiek vergaderd 
en 2x digitaal via MS-teams.  
De fysieke vergaderingen werden gehouden in het Huis voor de Kunsten te 
Roermond. 
Op 9 oktober 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Oolderhof te 
Herten. 
 
Per 22 september nam Leo Zeegers het waarnemend voorzitterschap over van Fer 
van de Winkel, alsmede het bestuurslidmaatschap in KNZV Algemeen Bestuur. 
Fer blijft dan secretaris van KNZV Limburg, met ondersteuning van Olaf Schouten als 
2e secretaris.  
Vanaf 9 oktober treedt Henk Reinders toe tot het bestuur en Jan Besouw verlaat het 
bestuur. Henk wordt door Wim Wittenbernds ingewerkt als beoogd penningmeester 
nadat Wim in de voorjaarsvergadering 2022 zal stoppen als bestuurslid wegens het 
bereiken van 3 volledige periodes van 3 jaar als bestuurslid. 
 
Het bestuur bestaat per 9 oktober derhalve uit 7 personen. 
 
Het bestuur vergaderde tevens 3 x met onze interim muziekadviseur Hennie 
Ramaekers. 
 
Het KNZV-Limburg blijft echter nog op zoek naar een definitieve invulling voor het 
voorzitterschap dat nu door Leo Zeegers wordt waargenomen.  
 
Er vonden in 2021 6 vergaderingen plaats van KNZV AB waarvan er 1 fysiek te Zeist 
en de overige allemaal via MS teams werden gehouden. 
 
Op 24 april 2021 vond de VR vergadering plaats die ook per MS teams werd 
gehouden. Namens KNZV Limburg  namen hieraan deel Will Selen (VR), Wim 
Wittenbernds (VR) en Fer van de Winkel (AB) 
 
In 2021 telde KNZV Limburg 63 mannenkoren met in totaal 2.349 zingende leden. 
Per 31-12-2021 werden uitgeschreven 4 mannenkoren, te weten: 
mannenkoor Breuker zangers Hoensbroek, mannenkoor Geulklank Valkenburg, 
mannenkoor Mal Maaszangers Belfeld en mannenkoor Vriendenkoor Eindrach 
Maastricht. 
Per 01-01-2022 starten we met 59 mannenkoren met 2.142 zangers. 
 
Landelijk ziet de mannenkorenwereld er als volgt uit:  

  2021   2022         afname  

Regionale Verenigingen koren leden   koren leden   koren leden % 

Noord Oost 29 1019   28 945   1 74        7,26  

Midden Nederland 48 2133   47 1968   1 165        7,74  

Holland 23 1040   23 954   0 86        8,27  

Limburg 63 2349   59 2142   4 207        8,81  

Totaal 163 6541   157 6009   6 532        8,13  
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1.2 Activiteiten 

 

Helaas zijn ook in 2021  alle KNZV Limburg plannen gedwarsboomd door de 
Coronacrisis en de getroffen maatregelen. 
 
Het KNZV-Limburg bestuur onderhield derhalve ook weer frequent en uitvoerig 
contact met Koornetwerk Nederland omtrent de ontwikkelingen van de maatregelen 
en adviezen van RIVM en OMT om te kunnen zingen. 
 
Om de leemte op te vullen waarin veel zangers waren terechtgekomen werden op 
initiatief van onze interim muziekadviseur Hennie Ramaekers in 2021 
YouTube repetities gehouden die erg succesvol waren. 
 
Donderdag 25 maart vond de eerste van 7 YouTube repetitie plaats van “Zingen met 
Hennie” zoals we deze repetities zijn gaan noemen. 
Deze online repetities werden ca 4000x gestreamd. 
 
Deze repetities waren aanleiding om een Live “Start Up” concert Zingen met Hennie 
te houden op 11 september in openlucht theater te Thorn, hieraan namen ruim 80 
zangers deel, waaronder naast Limburgse zangers ook zangers uit Zwolle, Tilburg en 
Zoetermeer deelnamen. Als solisten traden op de sopraan Ria Janssen en de bas 
bariton Math Dirks, pianist was Toon Konings. 
 
Vanwege de aanhoudende corona beperkingen en het niet kunnen zingen door de 
koren werd er nog een vervolg gegeven van de YouTube repetities met Hennie 
Ramaekers, deze zijn gestart op 30 december 2021 en duurden tot 20 jan. 2022 
in totaal 4 extra repetities. 
 
Het bestuur is van mening hiermee een waardevolle en nuttige bijdrage te hebben 
geleverd aan het actief kunnen blijven zingen van de zangers van onze 
mannenkoren, met name van die koren die zelf niets organiseerden in de vorm van 
eigen online zangtrainingen. 
 
Ook in 2021 zijn er weer vele koorjubilarissen geweest, door de beperkende corona 
maatregelen hebben helaas veel huldigingen niet kunnen plaatsvinden of zijn 
doorgeschoven naar 2022.  
 
In 2021 zijn er in totaal 153 jubilarissen aangemeld met de volgende jubilea jaren: 
25 jaar: 60 jubilarissen 
40 jaar: 42 jubilarissen 
50 jaar: 26 jubilarissen 
60 jaar: 17 jubilarissen 
65 jaar:  5 jubilarissen 
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70 jaar:  1 jubilaris 
75 jaar:  1 jubilaris 
80 jaar:  1 jubilaris 
 
Bijzonder om te vermelden is dat bij mannenkoor CCK’74 Lemiers maar liefst 14 
jubilarissen waren en het langst lid zijnde koorlid Frans Laeven met 75 jaar en Peter 
Bodelier met 80 jaar. 
 
Zij worden op de voet gevolgd door Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar 
met 12 jubilarissen waaronder een heel bijzondere jubilaris, nl Hare Koninklijke 
hoogheid Prinses Beatrix die een oorkonde gekregen heeft voor 40 jaar 
lidmaatschap van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar en KNZV 
Limburg. 
 
In 2020 en 2021 werden de volgende mannenkoren onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander nl. 
 
2020:  Mannenkoor David Spekholzerheide  
2021:  Mannenkoor R.M.K. 1921 Brunssum 
2021:  Mannenkoor St. Caecilia Linne. 

  

2.  Toekomst 

 
Helaas ontvingen wij in 2021 de berichten dat er 4 mannenkoren noodgedwongen  
moesten stoppen vanwege de vergrijzing en geen nieuwe aanwas met nieuwe, 
jongere leden. We moesten afscheid nemen van  mannenkoor Breuker zangers 
Hoensbroek, mannenkoor Geulklank Valkenburg, mannenkoor Mal Maaszangers 
Belfeld en mannenkoor Vriendenkoor Eindrach Maastricht.  
Vier ( eigenlijk 5)  koren met een rijke historie van mannenkoormuziek. 
 
Reeds aangekondigd te gaan stoppen in 2022 hebben Bronsheimers mannenkoor 
Brunssum en mannenkoor David Simpelveld. Ook andere koren ondervinden 
problemen met het vinden van nieuwe en jongere zangers en zullen wellicht in 2022 
voor de beslissing staan wat te doen met hun vereniging. 
 
Het Algemeen Bestuur van KNZV komt na de VR vergadering van 26 maart 2022 
met de publicatie van het werkplan “Zingen met Perspectief” waarin aanbevelingen 
worden gegeven voor een aanpak van de problemen waar de mannenkoren tegen 
aanlopen. 
 
Zodra dit werkplan gepubliceerd is zal dit aan de koren worden verstrekt. 
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2.2  Activiteiten 

KNZV Limburg heeft voor 2022 de volgende  activiteiten in voorbereiding: 

- Uitwerken doelen van werkplan “Zingen met Perspectief”. 
- In overleg met adviseur Hennie Ramaekers het organiseren van een 

dirigententraining voor 2e dirigenten 
- Versterken samenwerking met VNK Limburg. 
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3.  Organisatie 

 

 
KNZV Limburg is een voortzetting van het gewest Limburg van KNZV Nederland en is sinds 
2003 een zelfstandige vereniging met eigen statuten. Naast het KNZV Limburg zijn er ook 
nog: 
- KNZV Holland 
- KNZV Midden Nederland 
- KNZV Noord-Nederland 
- KZNV Noord Oost Nederland 
 
KNZV Noord-Brabant en Zeeland is per ultimo 2019 gestopt. 
Alle KNZV verenigingen hebben minimaal 2 afgevaardigden in de VR (Verenigings Raad) die 
de besluiten van het AB moeten goedkeuren. 
 
Het correspondentieadres van KNZV Limburg is Schoolstraat 41, 6223 BD Maastricht 
 
Kamer van Koophandel inschrijving 14078386. 
Bankrelatie NL66RABO0300659776. 
 
Email adres secretariaat: secretaris@knzv-limburg.nl 
 
Website: www.knzv-limburg.nl  
 
KNZV is aangesloten bij Koornetwerk Nederland 
 
Website: www.koornetwerk.nl 
 

3.1  Bestuur 

 

 

Voorzitter     Vacant 
Waarnemend Voorzitter:   Leo Zeegers  tevens lid AB KNZV 
Secretaris     Fer van de Winkel 
Vice voorzitter:   Leo Zeegers   PR cie en afgevaardigde VR 
Penningmeester:   Henk Reinders 
2e secretaris:     vacant door het overlijden van Olaf Schouten 
Bestuurslid:    Will Selen  1e coördinator jubilea 
Bestuurslid:     Martin Dieteren  Afgevaardigde VR 
 
Schema van aftreden: 

Naam Start Bestuursjaren per 

voorjaar 2022 

Datum bereiken max. 9 jaar 

Wim Wittenbernds 24-03-2013  9 Voorjaar 2022 

Fer van de Winkel 01-03-2015 7 Voorjaar 2024 

Will Selen 13-04-2019 3 Voorjaar 2028 

2e secretaris 27-10-2020 2 Najaar 2029 

Leo Zeegers 27-10-2020 2 Najaar 2029 

Henk Reinders  09-10-2021  Najaar 2030 

Martin Dieteren 09-10-2021  Najaar 2030 

 
 
 
 

http://www.knzv-limburg.nl/
http://www.koornetwerk.nl/
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3.2  Adviseurs en vertegenwoordigers bestuur Rayons 

  

 

Interim Muziekadviseur   Hennie Ramaekers 
 
PR cie, website, beheerder facebook 
en muziekbibliotheek    Piet Besselink  
 
Webmaster     Jan Bussink 
 
 
Muziekambassadeurs   Martin Hurkens 
       Math Dirks 
       Sef Thissen 
 
Verder heeft Wim Wittenbernds erin toegestemd om als KNZV ambassadeur het bestuur te 
willen vertegenwoordigen bij huldigen van koorjubilarissen.  
 
 
Vertegenwoordigers bestuur bij huldigingen van jubilarissen: 
 
Rayon 1 en 2 Leo Zeegers en Wim Wittenbernds 
Rayon 3  Will Selen en Martin Dieteren 
Rayon 4  Martin Dieteren en Will Selen 
Rayon 5  Martin Dieteren en Henk Reinders 
Rayon 6 en 7 Fer van de Winkel en Martin Dieteren 
 
 
 
 
 

 
 
. 
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4.  Jaarrekening 2021. 

 

 

Zie bijlage 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maastricht, 12 maart  2022 
 
 
Fer van de Winkel 
secretaris KNZV Limburg  
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Bijlagen: 
 

1. Jaarrekening 2021 . 
2. Jubilarissen 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


