KNZV Vereniging
Als gevolg van de uitvoerige structuur discussie die met de Taskforce en de Verenigingsraad zijn
gevoerd is dit proces medio 2018 afgerond met de volgende besluiten.
a)
b)
c)

Het KNZV Nederland blijft samen met haar regioverenigingen de
verenigingsstructuur behouden en gaat niet over naar een nieuw op te richten
stichting
Het zwaartepunt van de activiteiten van de vereniging ligt bij de regio verenigingen
die immers het dichtst bij de actieve leden staan
KNZV-Nederland is de koepelorganisatie van deze regio verengingen die alle
gemeenschappelijke zaken voor hen regelt in het kader van het ontzorgen (Denk
aan BUMA, Verzekeringen, FEMU…) en faciliteert andere activiteiten
KNZV-Nederland neemt actief deel aan relevante landelijke netwerken zoals
KoorNetwerkNederland
KNZV-Nederland probeert samen met de regioverenigingen oplossingen te zoeken
voor gemeenschappelijke problemen die uit deze regio’s opborrelen

Wat doet het KNZV en KNZV-Limburg nog meer voor haar leden dan het bovenstaande:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

we beschikken over een ruime bibliotheek waar de aangesloten koren over kunnen
beschikken
KNZV-Limburg heeft een eigen dirigentenpool waarin te zien is welke dirigenten
wanneer nog beschikbaar zijn in geval van verhindering of ziekte van de eigen
dirigent
KNZV-Limburg heeft jaarlijks adviezen beschikbaar over:
richtbedragen vergoeden dirigenten, repetitoren en begeleiders
voorbeeld contracten voor dirigenten
contracten begeleiders in het kader van de ZZP regeling
de AVG regeling
KNZV-Limburg heeft een muziekadviseur die gevraagd advies kan verstrekken
KNZV-Limburgs heeft een drietal muziekambassadeurs die ingezet kunnen worden
voor PR of ledenwerf doeleinden
KNZV-Limburg organiseert bijeenkomsten in het kader van ontmoeten en inspireren
KNZV-Limburg is actief betrokken bij de jaarlijkse Limburgse koordagen welke door
VNK-Limburg worden georganiseerd
KNZV-Limburg wijst haar leden middels haar nieuwsbrieven actief op regelingen
die voor koren en of zangers via het Huis van de Kunst of via het VNK-Limburg
worden aangeboden denk bijvoorbeeld aan de koorscholing nieuwe zangers
KNZV-Limburg heeft een facebook pagina in het leven geroepen voor een ieder om
te delen en te volgen wat er in de Limburgse korenwereld gebeurt. Onze website
fungeert als naslagwerk voor onze leden (reglementen, regelingen,
dirigentenpool……)
Het KNZV-Limburg houdt de vinger aan de pols bij de gemeentelijke
ontwikkelingen op het gebied van subsidiëring en andere zaken die voor koren van
belang zijn
Denk aan de brief die KNZV-LImburg in 2018 aan alle Limburgse
gemeentebesturen heeft gestuurd waarin we onze zorgen hebben uitgesproken
over de steeds verder afnemende subsidies en ander ondersteuning in de sector
cultuur en sport
de vereniging heeft oorkondes en speldjes beschikbaar voor jubilerende zangers
Deze worden, op aanvraag, verstrekt en tijdens een feestelijke bijeenkomst
desgewenst door bestuursleden van de vereniging overhandigd aan de jubilaris
Bij bijzondere jubilea zal dit geschieden door de voorzitter van het KNZV
koren die een bestaansjubileum vieren van 25 jaar of een veelvoud daarvan kunnen
via de secretaris een muziekbon van € 150,- bij KNZV Nederland verkrijgen als
bijdrage in de aanschaf van een (jubileum)koorwerk

