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ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 NOVEMBER 2020
Zoals in de eerste Vocaal Digitaal van maart j.l. al gemeld
moest vanwege het coronavirus de ALV worden verplaatst
naar 21 november a.s.
De vooraankonding is inmiddels door het KCZB kantoor
aan het secretariaat van alle koren toegezonden en begin
september volgt op dezelfde wijze de officiële uitnodiging en
pas dan kunt u zich daarvoor aanmelden.

We verklappen vast dat we dan - naast de bekende onderwerpen - ook een leuke workshop hebben! En we nemen
afscheid van de bestuursleden Wim Does, Rien Mudde en Bas
Oosthoek; tevens kunt u dan kennis maken met Cees de With
en stellen wij voor hem te benoemen tot secretaris.
De ALV wordt gehouden in ‘Het Brandpunt’ in Doorn; als u
vast een kijkje wilt nemen, dan is dit het internetadres:
http://www.hetbrandpunt.nl
HOE GAAN OF KUNNEN WE STRAKS VERDER?
Het Covid-19 virus laat ook in de hele koorwereld zijn sporen
achter, geen enkel koor is daarvan gevrijwaard.
Veel activiteiten moesten worden afgelast, en ook alle daarmee verbonden afspraken met musici, dirigenten, solisten.
Het treft niet alleen koren, maar iedereen die bij uitvoeringen
en optredens is betrokken.
En natuurlijk zijn er ook tal van activiteiten van koren of van
regio’s die na de zomervakantie gepland staan. Het is door
niemand te voorspellen of deze wel kunnen doorgaan of dat
ook die moeten worden afgelast. Door de mededelingen van
de overheid daarover goed te volgen blijven we op de hoogte
van de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Na de zomervakantie willen koren natuurlijk graag weer
beginnen met de koorrepetities, maar hoe je dat in deze voor
iedereen vreemde tijd? Koornetwerk (waarin ook het KCZB als
grootste korenbond van Nederland participeert en vertegenwoordigd is) realiseert zich dat de kans groot is dat we langer
dan ons lief is te maken zullen hebben met de 1,5 meter
samenleving van nu. Voordat we weer kunnen repeteren en
uitvoeren zal elk koor verplicht gaan worden om een coronaplan op te stellen. Samen zijn we sterk, zo heeft Koornetwerk
gedacht en daarom is er een Facebookgroep geopend om
iedereen de mogelijkheid te geven ideeën aan te dragen hoe
weer repeteren mogelijk wordt, zonder dat we ongewild het
coronavirus een nieuwe kans geven.

Op https://koornetwerk.nl/coronaplan-voor-de-koorsector-in-voorbereiding/ kun je als koor en als dirigent mee denken en mee
kijken naar wat de nieuwe samenleving dan toch nog voor kansen gaat bieden. Meedenken wordt op prijs gesteld!
VEEL VRAGEN, MAAR OOK VEEL ANTWOORDEN
Het is vanzelfsprekend dat er in deze tijd bij koren talloze vragen ontstaan over allerlei onderwerpen die nu voor iedereen
nieuw zijn. Natuurlijk is het kantoor van de KCZB bereikbaar,
maar iedereen kan zich voorstellen dat veel gestelde vragen
hetzelfde zijn en om die reden is door het kantoor op de
website van de KCZB een lange lijst van Veelgestelde vragen
geplaatst; als u deze pagina bezoekt vindt u vast het antwoord op de vragen die bij uw koor leven.
Mocht dat niet zo zijn, hebt u een vraag die nog niet in de lijst
voorkomt, schroom dan niet om het kantoor te bellen. Het
kantoor zal zijn uiterste best doen om ook nieuwe vragen deskundig te beantwoorden en uw vraag en het antwoord daarop
wordt natuurlijk ook weer toegevoegd op de website. Zo
zorgen we er samen voor dat we elkaar voorzien van goede
informatie en helpen we elkaar deze moeilijke tijd door.
https://www.kczb.nl/contact/veelgestelde-vragen

Nr. 2 April 2020

Digitaal
ALS KOREN NOG ZWAARDER WORDEN GETROFFEN...
Naast het afgelasten of uitstellen van activiteiten van koren
zijn er ook al veel koren die op een nog indringender manier
worden getroffen door de gevolgen van het corona virus: door
het overlijden van één of meerdere koorleden.
Als koor wil je dan de familie of partner bijstaan, wil je tijdens
de uitvaartplechtigheid je koorlid uitgeleide doen, maar dat is
nu allemaal onmogelijk geworden. En dat maakt het verdriet
nog groter dan het toch al is.

Er zijn ook koorleden die na een korte of veel langere periode
‘genezen’ ontslagen worden uit het ziekenhuis; er begint dan
een (lange) periode van revalidatie en er is onzekerheid over
mogelijke gevolgen die je toekomstig functioneren (blijvend?)
zullen belemmeren of moeilijker zullen maken.
Als KCZB bestuur willen we graag onze deelneming
betuigen aan de familie van getroffen koorleden en
hen bijzonder veel sterkte wensen in deze verschrikkelijk moeilijke tijd.
GENIETEN VAN DE PSALMEN, JUIST NU...
Het Nederlands Kamerkoor streamt vanaf 1 mei elke
dag één van de 150 psalmen. Afkomstig van het
project ‘150 Psalms’ als monumentale ode aan 1000
jaar koormuziek waarvan de première al in 2017
was tijdens het Festival Oude Muziek. Er zijn naast
het Nederlands Kamerkoor (als initiator) drie andere topkoren te horen: de Tallis Scholars, Det Norske
Solistkor en the Choir of Trinity Wall Street. De thema’s van de psalmen, zoals machteloosheid en lijden,
maar ook leiderschap, vertrouwen en hoop, zijn juist
nu relevanter dan ooit. Met deze psalmen wordt een
positieve boodschap gebracht om zo wereldwijd mensen met elkaar te kunnen verbinden. Om ze te bekijken en te beluisteren: www.nederlandskamerkoor.nl
Een prachtig initiatief in een moeilijke tijd!

UITSLAG CORONA ENQUETE
Dat de schade voor culturele verenigingen, zoals koren en
muziekverenigingen, groot is kan ieder weldenkend mens zich
voorstellen. Ook de leden van onze korenbond ondervinden
dat maar al te goed. Een voorzichtige eerste inschatting was
dat die schade minimaal 12 miljoen euro gaat bedragen.
Reden voor KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie), Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA (Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) om medio
maart j.l. een enquête uit te zetten waarop massaal werd
gereageerd: ruim 5.000 personen, grotendeels bestuurders,
deden mee. Op dat moment was nog niet bekend dat het
verbod op evenementen zou worden verlengd tot 1 juni (en
inmiddels 1 september).
We proberen een samenvatting te geven van de resultaten
van deze belangrijke enquête:
Repetities, concerten, optredens, voorstellingen en tentoonstellingen werden vrijwel allemaal geannuleerd, soms nog met
het idee om ze later in te kunnen halen, dus met nog hoop
voor betere tijden op afzienbare termijn. Inmiddels weten we
dat een snelle terugkeer naar de periode van vóór corona er
voorlopig nog niet in zit.
In bijna 50% van de gevallen werd besloten om dirigenten
door te betalen,31% heeft dat nog niet kunnen bepalen, 7%
betaalt deels door en slechts in 13% werd besloten niet door
te betalen (wel of niet in onderling overleg).
De financiële schade loopt gemiddeld op tot € 1.241,00 en
vaak blijkt men hulp nodig te hebben bij het goed omgaan

met dirigenten etc. en ziet men zeker financiële zorgen op
zich afkomen als de huidige situatie langer blijft bestaan. De
periode waarin voor koren de meeste inkomsten ontstaan
(april, mei, juni) kan nagenoeg zeker worden afgeschreven,
en dat geldt ook voor allerlei neveninkomsten die nu zijn weggevallen doordat er geen repetities meer zijn.
En er zijn zelfs nu al koren die vrezen dat een langer durende
crisis leidt tot opheffing of faillissement.
Links om zelf nog eens te raadplegen:
https://www.lkca.nl
https://www.knmo.nl
https://koornetwerk.nl

