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VOCAAL EN DE KCZB NIEUWSBRIEF
Al langer waren er plannen om in de
zomerperiode een start te maken met
een nieuwsbrief voor de bij de KZCB
aangesloten koren, in de tijd dat Vocaal
niet uitkomt.
Het Corona virus heeft ervoor gezorgd

dat de inhoud van de komende Vocaal
inmiddels achterhaald is en het niet
meer gaat lukken om de opengevallen
gaten te vullen met andere zinvolle
kopij. En zo start Vocaal Digitaal, de
nieuwsbrief van de KCZB eerder dan we
van plan waren.

Via deze weg kunnen we als bestuur
onze koren ook in de komende maanden
van onzekerheid toch blijven informeren
over alles wat maar van belang zou
kunnen blijken te zijn.
Stuurt u de nieuwsbrief door aan
alle koorleden? Fijn!

GEVOLGEN VAN HET CORONA VIRUS
Het Corona virus heeft voor veel koren al
de nodige effecten gekregen.
Alle concerten en andere uitvoeringen
die in maart en april gepland stonden
moesten worden gecanceld, en wat er
later dit jaar nog op het programma van
koren of de regio’s staat kan óók zomaar
ter discussie komen te staan. Maanden
van voorbereiding eindigen zo in grote
teleurstelling. En naast die teleurstelling
zullen er vast ook financiële gevolgen
zijn die zorgen baren en een oplossing
vragen.

Repetities zijn opgeschort; wat betekent
dat voor de relatie met de dirigent?
Zijn er contractuele afspraken waar de
koren aan zich willen of moeten houden?
Stellen koren de relatie met hun dirigent
zo op prijs dat zij als vanzelfsprekend
samen een goede oplossing proberen te
zoeken?
Als bestuur willen we daar een lans voor
breken. Tenslotte zitten zowel dirigenten
als koren met dezelfde gevolgen van het
corona virus.

al onze koren met het verzoek deel te
nemen aan een enquête uitgevoerd door
het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
Het is van groot belang dat al onze
koren deze enquête invullen, want op
deze manier krijgen we als bestuur een
goed inzicht in wat er allemaal speelt,
wat de gevolgen voor koren zijn en kunnen we nagaan op welke wijze de KCZB
haar koren kan ondersteunen. Doe dat
vóór 15 april a.s.
Dus koren: neem a.u.b. deel aan de
enquête!

ALGEMENE LEDENVERGADERING
13 JUNI 2020 NAAR HET NAJAAR
Het zal niemand meer verrassen dat
het bestuur heeft moeten besluiten om
de Algemene Ledenvergadering van 13
juni a.s. op te schorten. We verwachten
niet dat de huidige maatregelen ertoe
zullen leiden dat we op die datum
weer gewoon bij elkaar kunnen komen
en daar komt bij dat wachten met
opschorten de kosten van het annuleren
alleen maar zullen verhogen.

tijdig een opvolger aan te stellen.

Afscheid aftredende bestuursleden
Op deze Algemene Ledenvergadering
zouden 3 bestuursleden afscheid
nemen. Het gaat om Wim Does
(verantwoordelijk voor Educatie) en
Rien Mudde (verantwoordelijk voor
Communicatie, PR en Marketing); beide
functies zijn zoals bekend opgeheven
en er ontstaan hierdoor dan ook geen
vacatures.
Ook Bas Oosthoek (secretaris) neemt
afscheid en voor hem is het noodzakelijk
ALGEMENE LEDENVERGADERING
21 NOVEMBER 2020
In goed overleg met de gecontracteerde
locatie voor onze Algemene Ledenvergadering hebben wij deze gelukkig zonder
kosten kunnen verplaatsen naar 21
november a.s. (en dit was de enige nog
beschikbare datum!).
Wij zijn bijzonder blij met deze fantasti-

Er volgt op korte termijn een mail aan

Nieuwe secretaris
In Vocaal nr. 03 van juni/juli 2019 heeft
u de advertentie kunnen lezen voor de
opvolging van Bas Oosthoek.
In het najaar hebben de voorzitter en
later de secretaris en de regiovoorzitter
Oost een gesprek met de kandidaat
gehad die zich voor deze vacature had
aangemeld.
Cees de With uit
Winterswijk is bereid
gevonden deze
functie te vervullen.
Vanaf 1 januari jl.
neemt hij al deel aan
alle vergaderingen
van het
kernbestuur,
het voltallige
bestuur en
die met de
sche medewerking en hopen velen van u
dan alsnog te ontmoeten.
Conform de Statuten moet de Algemene
Ledenvergadering jaarlijks vóór 1 juli
plaatsvinden en dat gaat door het corona virus dit jaar helaas niet lukken.
Wij gaan ervan uit dat onze koren dit
begrijpen en er dan ook geen bezwaar
tegen zullen hebben.

Raad van Toezicht.
Ook zijn inmiddels al een aantal
taken door Bas Oosthoek aan hem
overgedragen.
Conform de Statuten is het echter aan
de Algemene Ledenvergadering om
nieuwe bestuursleden te benoemen.
Helaas kan dat nu niet als bedoeld op 13
juni plaatsvinden, maar pas in november.
Op dat moment zullen wij dan ook Cees
de With aan u voorstellen en u vragen
hem in deze functie te benoemen.
Tot aan die Algemene Ledenvergadering
zal hij de taken van Bas Oosthoek, die
zijn taken per 1 juli a.s. neerlegt, van
hem overnemen: het kan in de gegeven
situatie niet anders.
Mocht u bezwaar hebben tegen deze
gang van zaken, dan verzoeken wij u dat
kenbaar te maken bij de voorzitter van
het bestuur van de KCZB.
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KANTOOR KCZB
Als bestuur voelen wij ons zeer verbonden met de medewerkers op ons
kantoor. Zij zijn het die alles in het werk
stellen om onze koren telkens weer zo
goed mogelijk van dienst te zijn.

met al onze medewerkers besloten om
te zoeken naar een goede weg die recht
doet aan de zorgen van onze medewerkers en zoveel mogelijk de service aan
onze koren op niveau houdt.

Tot nader bericht zal het kantoor dan
Iedereen zal begrijpen dat ook zij hun
ook niet meer toegankelijk zijn voor
zorgen hebben over de gevolgen van het derden. Daarnaast wordt gezamenlijk
corona virus voor henzelf en hun gezin.
gezorgd voor telefonische bereikbaarheid voor onze koren. Natuurlijk blijven
Als bestuur hebben wij in goed overleg
wij per email bereikbaar.
VERDERE GEVOLGEN CORONA
VIRUS
Het is onmogelijk om te voorspellen wat
er de komende maanden nog meer op
onze koren en de KCZB af gaat komen.
Als bestuur betekent dit dat we frequenter dan anders, meestal via Skype, met
elkaar alles wat op ons af komt bespreken om aansluitend te bepalen wat we
de beste aanpak vinden.
Wij begrijpen ook heel goed dat het bij-

zonder vervelend is als allerlei projecten
waar onze koren zich mee bezighouden
opeens stil komen te liggen. Alle noeste
arbeid lijkt verloren, maar we hopen
toch dat op enig moment we weer van
het corona virus verlost zullen zijn en
dan weer opnieuw met man en macht
aan de slag kunnen gaan met alles wat
we voor kortere of langere tijd hebben
moeten laten liggen.
Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat
het noodzakelijkerwijs aanpassen aan

Onze medewerkers zullen ook nu hun
uiterste best doen om alle vragen te
beantwoorden en de dienstverlening zo
optimaal mogelijk te houden, het ene
moment vanaf kantoor, het andere moment vanuit thuis.
Wij rekenen op uw medewerking én op
uw begrip in deze en vragen geduld als
het toch soms eens langer duurt dan u
van onze medewerkers gewend bent.

de ontstane situatie ook kan leiden tot
nieuwe initiatieven, nieuwe manieren
van repeteren en wat al niet meer. Wij
zouden het enorm op prijs stellen als
u elk nieuw initiatief zou willen melden
aan het bestuur, zodat we die informatie
kunnen gebruiken om te delen via deze
nieuwsbrief.
Zo kan er misschien ook voor andere
koren iets goeds ontstaan door dit met
elkaar te delen!

CORONA, KOOR EN DIRIGENT
Alle koren zullen inmiddels hebben moeten besluiten om niet meer te repeteren.
Enorm vervelend voor alle koorleden die
hun hobby voorlopig niet kunnen uitoefenen, maar ook de dirigenten zitten opeens thuis, terwijl zij afhankelijk zijn van

de inkomsten uit hun werkzaamheden.

BESTUURDERSCURSUS
De secretaris en de drie regiovoorzitters
zijn bij elkaar gaan zitten om te overleggen over een nieuwe bestuurderscursus,

met als doel besturen van onze koren
te helpen met alles waar zij tegenaan
kunnen lopen.
De eerste stappen zijn gezet, en we

hopen dat we tegen het eind van dit jaar
de nieuwe bestuurderscursus te kunnen
presenteren aan onze koren.

NIEUWE KCZB BROCHURE
U kent vast de huidige
brochure van de KZCB op
A4 formaat; deze brochure
is recent vervangen door
een nieuwe in ditmaal een
handig meeneem formaat:
het past gemakkelijk in uw
binnenzak (zie foto links).
Uiteraard is de inhoud van
de brochure aangepast aan

de actualiteit van de KCZB en krijg je
een goed beeld van wat de KCZB voor
een koor kan betekenen. En dat is meer
dan menigeen denkt!

niet, of nog beter: het wordt enorm op
prijs gesteld!, als u onze nieuwe brochure geeft aan andere koren in uw eigen
woonplaats.

U kunt exemplaren van deze brochure of
de digitale versie daarvan opvragen bij
ons kantoor.

Des te meer koren van ons bestaan
weten en zien wat wij allemaal te bieden
hebben, des te meer kans dat we ons
ledenbestand tegen de verdrukking in
laten groeien! Dank voor uw hulp!

TOT SLOT
Als bestuur wensen wij al onze koren
heel veel sterkte toe in de komende periode. Het is niet niks wat zomaar ineens
op ons allemaal af komt en het is vaak
ook niet gemakkelijk om daarmee op de
juiste manier om te gaan. Elk koor zal

op de eigen manier oplossingen zoeken
en hopelijk vinden voor alle mogelijke
problemen, het kan nooit kwaad om
daar ook eens met koren in de omgeving
daarover van gedachten te wisselen: wat
de één weet kan de ander helpen, en als
gezegd: wie weet ontstaan er allemaal

Immers, als we corona weer achter ons
kunnen laten wil je toch als koor en diriHet bestuur wil benadrukken dat het
gent samen verder kunnen bouwen met
wenselijk is om met je dirigent in overleg je koor in een goede harmonie?
te gaan om zo samen te bepalen hoe
je dit op een voor beide partijen goede
Zorg dus ook in deze goed voor elkaar!
wijze het hoofd kunt bieden.

Kent u koren in uw woonplaats die nog
geen lid zijn van de KCZB? Schroom dan

nieuwe initiatieven die het verdienen om
juist te delen.
Samen zijn we sterker, samen kunnen
we meer aan, samen kunnen we elkaar
helpen!

