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Eindelijk… Meer harmonie en minder regels 
Na vele maanden hebben wij mogen horen in de laatste persconferentie dat de 1,5 meter vervalt op 25 september 2021. 
Als koren mochten we sinds eind juni weer repeteren, maar wel met het behoud van deze gestelde afstand. Voor vele 

koren was dit niet praktisch. Tot 25 september blijft het protocol van 26 juni gelden. Protocol voor koren.  
Koornetwerk Nederland zal in de komende week een aangepast protocol maken. Als dit protocol beschikbaar is worden de 

leden van de KCZB hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Koornetwerk Nederland – Start-Up! 

  

Ideeën en tips voor de herstart van koor, ensemble of vocal group. Samen zingen, dat 

kan dus weer! De meeste koren gaan de draad weer oppakken na de stilte en de 
achtbanen van emoties in de afgelopen anderhalf jaar. Als je weer aan de slag gaat 

met repeteren en met uitvoeringen, heb je wel met een aantal zaken rekening te 
houden. Koornetwerk Nederland heeft hiervoor een Start-Up gemaakt, deze kunt u 

vinden op https://koornetwerk.nl/start-up  

 

 

 

  

Algemene Ledenvergadering 2021 

 
 

 De vergaderstukken van de komende Algemene Ledenvergadering staan gepubliceerd 

op de website van de KCZB. De mensen die namens hun koor afgevaardigd worden 
hebben per e-mail deze vergaderstukken ontvangen. Omdat de vergadering op 25 

september valt, de dag van de versoepelingen, houden wij toch vast aan de reeds 

eerder gestelde regel. Per koor kunnen er maar slechts twee mensen aanwezig zijn op 
de vergadering. Dit heeft alles te maken met de logistieke wijzigingen op de 

vergaderlocatie. De vergaderstukken zijn te vinden voor de KCZB-leden op: 
https://www.kczb.nl/organisatie/algemene-ledenvergadering  

 

Zangers tekort – nu uw koor eindelijk weer mag? 

  

Heeft uw koor zangers tekort? Uitval van koorleden: het komt in deze tijd vaker voor - 

bijvoorbeeld door opzegging of ziekte, of doordat men zich nog net niet zeker/veilig 

genoeg voelt om weer met het hele koor te repeteren of concerteren. Het zou zo 
jammer zijn om daardoor niet met volle kracht weer vooruit te kunnen en te doen 

waar al zolang behoefte aan is: ZINGEN! 
 

De Zangersbank heeft mogelijk dé oplossing voor u. Het is een databank met 

projectzangers die ook weer graag van start willen. U kunt ze bereiken door via de 
KCZB een pakkende oproep te versturen. De Zangersbank is reeds een aantal jaar 

geleden door de KCZB in het leven geroepen om zoekende koren en zoekende zangers 
met elkaar in contact te brengen.  

 

Wat zou deze databank juist nu mooi ingezet kunnen worden om koren en 
koorzangers van dienst te kunnen zijn! Lees voor meer informatie op onze 

website over deze (voor KCZB-leden) gratis service. 
https://www.kczb.nl/service/zangersbank  

 

 

 
 

 

 
 

 

https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2021/06/Protocol-richtlijnen-koorsector-update-26-juni-2021-def.pdf
https://koornetwerk.nl/start-up
https://www.kczb.nl/organisatie/algemene-ledenvergadering
https://www.kczb.nl/service/zangersbank
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Muziekregeling 
Als KCZB-lid hebben de meeste koren recht op Muziek Saldo. Kort geleden hebben deze koren een herinnering gekregen 
over het nog (resterende) muzieksaldo. Aan het begin van elk nieuw jaar ontvangen alle koren de contributienota en op 

die nota staat dan keurig vermeld wat het muzieksaldo voor dat jaar is. De regels voor dat saldo zijn eenvoudig: als je er 
geen of slechts gedeeltelijk gebruik van maakt, vervalt het saldo per 31 december, om vervolgens in het nieuwe 

contributiejaar weer met een nieuw muzieksaldo te beginnen.  

 
Bestellingen moeten vóór 1 december gedaan worden als de muziek binnen Europa verkrijgbaar is. Voor bladmuziek die 

buiten Europa verkregen wordt, moet men rekening houden met een levertijd van tenminste 6 weken. En voor alle 
duidelijkheid: pas na ontvangst van de factuur van de Amerikaanse leverancier kan de KCZB een factuur aan koren sturen 

en dát bepaalt of de bestelling nog in het lopende jaar valt of niet.  
 

Dus bestel tijdig uw muziek! Het saldo kan niet meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar! Ga dus met uw 

dirigent of muziekcommissie in gesprek over het aanschaffen van nieuw repertoire voor uw koor. 
 

Een nieuw concertseizoen: met solisten, orkesten èn met het KCB! 
Het repetitieseizoen is weer geopend! Hoewel de vorm en praktijk van koorrepetities vanwege corona anders is dan in 
andere jaren, blijft het doel onveranderd: het geven van mooie uitvoeringen. Kerkdiensten, optredens, concerten… en in 

het voorjaar van 2022 hopelijk weer prachtige passiemuziek. We hebben er goede hoop op dat het onder de 

voorgeschreven maatregelen ook weer haalbaar is om die grootschaligere uitvoeringen te organiseren, die zowel 
koorleden als concertbezoekers zo hebben gemist.  

 
Uitvoeringen met solisten en met begeleidingsorkesten stellen koren vaak voor praktische vragen met juridische en fiscale 

kanten. Hoe moeten we de contracten opstellen? Zijn alle musici tegenwoordig ZZP’ers – of juist niet meer? Moeten we 
loonbelasting afdragen? En hoe regelen we dat voor die conservatoriumstudent uit het Verenigd Koninkrijk – want was er 

niet iets met een Brexit? 

 
Voor dit soort vragen kunt u als KCZB-lid terecht bij Stichting Kunstenaars 

Contract Bureau. Het KCB neemt u veel werk uit handen. We zorgen voor: 
- goede contracten 

- de juiste inhouding en afdracht van belasting en premies 

- uitbetaling van honoraria van verloners èn ZZP’ers 
- de volledige loonadministratie tot en met de jaaropgave. 

 
Op de KCZB-website vindt u meer beknopte en uitgebreidere informatie over dienstverlening en tarieven: 

https://www.kczb.nl/kcb  

 
Geen praktische zorgen meer dus, over de musici die uw concerten verfraaien! 

 

Social Media 

  Facebook KCZB-Korenorganisatie 

 

https://www.kczb.nl/kcb
https://www.facebook.com/KCZB-Korenorganisatie-551739924964493

