
 
 
 
Notulen van de jaarvergadering van de Bond van Koren in Drenthe, 17 maart 2018, in Café 
-Restaurant Hofsteenge in Grolloo. 
Aanwezig: 46 afgevaardigden van 25 koren, 1 ere lid, 2 afgevaardigden van de Bond van 
Koren in Friesland, genodigde mevr. Janssen-Jansen, bestuur/muzikaal adviseur en notulist. 
 

1. Opening 
Voorzitter, de heer E. Seggers, heet iedereen van harte welkom op de vergadering en 
excuseert de secretaris die door omstandigheden later zal komen. De genodigden worden 
speciaal welkom geheten: ere lid mevr. Pot, bestuursleden van de Bond van Koren in 
Friesland en mevr. Janssen. 
Bestuurslid de heer De Groot van LOPRZ is wegens ziekte verhinderd. Hem wordt van harte 
beterschap gewenst. De bestuursleden, muzikaal adviseur en notulist worden voorgesteld. 
Koffie met cake/koek en 1 consumptie wordt de aanwezigen aangeboden. 
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn 2 toevoegingen:  
7a – privacywetgeving, n.a.v. een vraag van het koor ‘Woudklank’, uit Roden. 
10a – verrassing… 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Notulen van de jaarvergadering d.d. 18 maart 2017 
Ad. 7: ‘Sweelodie’, Zweeloo, meldt Koorklanken in november niet ontvangen te hebben en 
vraagt hoe ze Koorklanken kunnen ontvangen. Meer koren geven aan Koorklanken eveneens 
niet ontvangen te hebben. Het bestuur gaat dit uitzoeken en zegt toe de koren daarover te 
berichten. 
Door de ziekte van de heer Groot komt Koorklanken in april 2018 niet uit; wel eind 2018. Dat 
zal een speciale uitgave worden i.v.m. opheffing LOPRZ. Zie punt 7. 
Ad. 11: Penningmeester J. Raterink geeft aan dat het koor ‘Dwars’ geschreven moet worden 
als Dwarzz. 
De notulen worden vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 

5. Jaarverslag secretaris 
Pagina 1: ‘Pop Oet Ies’ uit Ees,  is het opgevallen dat er vermeld wordt dat 5 koren hebben 
opgezegd, maar er 3 genoemd worden. Secretaris de heer J. Weggemans geeft later een 
verklaring en noemt de betreffende ontbrekende koren: ‘Dingspelkoor’ uit Diever  en ‘Sortto 
Voce’ uit Zuidlaren. Het jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris. 



6. Financiën:  
a. Verslag penningmeester boekjaar 2017 

J. Raterink licht toe: Er is een negatief  saldo, die grotendeels veroorzaakt is door Drentse 
Korenslag (extra kosten doordat de deelnemers  geen deelnemersgeld hoefden te betalen) 
en de website. 
‘Woudklank’ vraagt waarom de deelnemers geen deelnemersgeld hoefden te betalen.  
Voorzitter: Dit was een financieel gebaar naar de koren n.a.v. het jubileum; een suggestie 
van een koor op de vorige Jaarvergadering (zie notulen 2017, punt 8). 
 

b. Verslag kascommissie 
‘Pop Oet Ies’  heeft de boeken gecontroleerd en meldt dat de penningmeester de zaken 
goed voor elkaar heeft. Er staat een mooi bedrag op de spaarrekening, extra uitgaven als 
genoemd bij a zijn daardoor mogelijk. De penningmeester wordt, met applaus,  decharge 
verleend. 
 

c. Benoeming kascommissie 
‘Gemengde Zangvereniging Exloo’ wordt gevraagd als kascommissie in 2019. Dat gaat niet 
lukken. ‘Popkoor 2000’ uit Ruinen wordt gevraagd en zegt het toe. ‘Vriendenkring’ uit 
Grolloo is reserve. 
 

d. Begroting boekjaar 2018 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De begroting wordt goedgekeurd. 
 

7. LOPRZ/BUMA 
De LOPRZ wordt opgeheven en gaat per 1 januari 2019 over in Koornetwerk Nederland. Er is 
nog veel te regelen, o.a. verdeling van het geld.  
De vergaderingen van Koornetwerk Nederland zullen in Ede worden gehouden en door een 
vaste afgevaardigde uit het bestuur van de Bond van Koren in Drenthe worden bezocht.  
De BUMA-premie bedraagt €3.10 per koorlid. 
‘Wijker Kunst’ uit De Wijk vraagt naar het uitblijven van het opgaveformulier voor gezongen 
nummers in 2017. Dat wordt rechtstreeks door BUMA geregeld, is geen zaak van de Bond. 
‘Cresendo’ uit Nijeveen vraagt hoe de premie aan BUMA betaald wordt.  De premie wordt 
door de LOPRZ met BUMA verrekend. Dat blijft zo; Koornetwerk Nederland verrekent dat 
met BUMA. 
 
7a. Per mail heeft ‘Woudklank’ een vraag gesteld; over de nieuwe privacy wetgeving per 25 
mei 2018. De heer Seggers heeft contact gezocht met Koornetwerk Nederland en de vraag 
doorgespeeld. In hun antwoord wordt verwezen naar de site van Koornetwerk Nederland; 
daarop staat de Europese wetgeving. Zoals ook op een scherm te zien is. Ga naar 
Vragenlijsten en Stappenplan. Er wordt toegezegd dat er  een link doorgestuurd zal worden 
naar de koren. 
 

8. Activiteiten: 
a. Drents Zangfestijn 

In De Tamboer, 7 april a.s.  Aantal deelnemende koren: 23. Presentatie: Jan Germs. 
Programma: De koren hebben al bericht gehad welke koren ’s middags en welke ’s avonds 
zijn ingedeeld. De precieze  indeling qua volgorde van zingen wordt bij aanvang van het 



middag- en avondprogramma bekend gemaakt, met achterliggende gedachte dat ieder er 
dan is en niemand voor een lege zaal hoeft te zingen. 
We hopen op een mooie dag met leuke verrassingen; waar gezellig en ongedwongen 
gezongen kan worden, zonder jurybeoordeling. 
Toegang (alleen) met een armbandje om. Deze worden de koren nog toegestuurd. 
‘Gemengd Zangkoor Exloo’ vraagt waarom het in Hoogeveen wordt georganiseerd; dat is te 
groot en te ver. Ooit werd getipt; kerk in Borger. De heer Seggers antwoort dat het niet te 
groot is; het gaat om bijna 800 deelnemers. Voor een dergelijk grote activiteit is men wel 
gebonden aan grotere locaties. Ook is parkeergelegenheid een belangrijk punt. Mogelijk de 
volgende keer weer op een andere locatie. Bv. het  Atlastheater in Emmen. 
‘Tonegido’ uit Gasselte vraagt naar het waarom van de wijziging in de indeling. De heer 
Weggemans legt uit dat er zelfs nog een derde wijziging komt. Er is uitgegaan van het 
honoreren van verzoeken van koren. Het was passen en meten, maar het is gelukt. Nu volgt 
de definitieve versie, nog steeds in willekeurige volgorde. 
‘Roder Mannenkoor’ en ‘Hullenkoor’ uit Roden werken samen en willen graag beide op de 
middag ingedeeld worden.  
‘Sing For Fun’ uit Nieuw Amsterdam vraagt of het ’s avonds is ingedeeld. Inderdaad. 
‘Vrouwenkoor Meander’ uit De Wijk vraagt of er een programmaboekje komt. Ja, op de dag 
zelf. 
‘Woudklank’ vraagt hoe het er voor staat met de Drentse liedjes: Elk deelnemend koor zingt 
een Drents lied! Mooi; er zijn bijna allemaal verschillende keuzes gemaakt. 
 

b. Workshopdagen – najaar 2018 
Koren kunnen zelf een workshop organiseren (zie punt 10), maar de Bond van Koren in 
Drenthe kan ook een workshopdag organiseren voor belangstellende koren. Een dag met 
een keuze aan workshops om te volgen, op een prettige, ongedwongen, gezellige manier, 
waar hopelijk veel koren aan mee doen. Met mogelijk aan het eind van de dag een 
gezamenlijke presentatie als afsluiting. Op een locatie, bewust in een ander deel van de 
provincie dan waar de andere activiteiten plaatsvinden. Gedacht wordt aan 13 of 14 oktober 
2018. Er is een commissie in het leven geroepen die zich bezig houdt met de organisatie. Zij 
zullen ook de interesse peilen.  
 

c. Informatiedag – Gebruik website 
Website beheerder de heer H. Hakkert: Het bestuur heeft ervaren dat koorbesturen de 
koorgegevens op de website van de bond niet up to date hebben. Dat geeft de nodige 
problemen, m.n. voor de secretaris en de penningmeester.  
Wanneer er bestuurs- en koorwijzigingen zijn, moeten koren dat zelf aanpassen, nadat ze 
hebben ingelogd. Meerdere bestuurders wisten de Bond te vinden voor vragen over de 
werkwijze. Daar is het bestuur blij mee. Het bestuur komt ieder graag tegemoet. 
Op de vraag of er behoefte is aan een herhaalde uitleg over de werkwijze bij inloggen, blijkt 
dat er wel te zijn. 
Besluit: De koorbesturen hebben al een handleiding voor inloggen gemaild gekregen, dit 
wordt nog een keer gemaild. En: De Bond van Koren in Drenthe gaat een informatiedag 
organiseren voor koorbesturen, als uit een peiling blijkt dat ook daar behoefte aan is. 
Tips van de heer Hakkert:  

1. Probeer de koorgegevens op de site zo veel mogelijk bij te houden. 



2. Het is handig als koorbestuur een centraal, niet aan 1 bestuurslid gekoppeld, e-mail 
adres te hebben. 

3. Ieder kwartaal de koorgegevens controleren. De heer Hakkert zal de koren daarop 
attenderen, d.m.v. een melding. 

4. De heer Hakkert probeert de site zo veel mogelijk up to date te hebben. Suggesties 
zijn van harte welkom. 

‘Loozangers’ Zweeloo vraagt wat de teldatum voor het ledenaantal is. Dat is 1 januari. 
 

9. Vergoedingen workshops 
Er is niets veranderd; de vergoeding geldt voor 2/3 deel van de kosten van de workshop, met 
een maximum van €200,=. De workshop moet wel vooraf aangemeld zijn bij de secretaris. 
Zie voor informatie ook het jaarverslag van de secretaris. 
 

10. Bestuursverkiezing 
De heer Raterink is periodiek aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er wordt door de 
vergadering ingestemd met een herbenoeming. Raterink neemt de herbenoeming aan. 
Mevrouw J. Brunsting is periodiek aftredend. Zij stelt zich om voor haar moverende redenen 
niet herkiesbaar en is ook niet aanwezig. Het is jammer dat ze aftreedt; ze heeft met grote 
inzet veel goede dingen gedaan voor de Bond van Koren in Drenthe. Zij wordt daarvoor 
bedankt.  Het bestuur doet een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. 
 
10a: Afscheid van muzikaal adviseur de heer J. Janssen. 
Jarenlang, waarschijnlijk vanaf 1990, was de heer Janssen de muzikaal adviseur van de Bond 
van Koren in Drenthe. Hij ondersteunde de Bond met zijn ervaring; men kon kennis nemen 
van en vertrouwen op zijn kennis. Hij bracht veel gezelligheid mee en het bestuur ziet hem 
met lede ogen vertrekken. Hij wordt bijzonder bedankt voor zijn inzet. Namens de Bond 
krijgt de heer Janssen een cadeaubon uitgereikt. Zijn vrouw krijgt een boeket overhandigd. 
De heer Seggers komt vervolgens met het voorstel hem na zo veel jaren van verdienste 
erelid te maken van de Bond van Koren in Drenthe. Er volgt een applaus; het voorstel wordt 
aangenomen. Later zal er nogmaals, op culinaire wijze, afscheid genomen worden.  
De heer Janssen neemt het woord; hij bedankt voor de cadeaus. Ook geeft hij aan veel 
plezier beleefd te hebben aan zijn taak en nog vaak aanwezig zal zijn bij activiteiten. 
Er is een opvolger: secretaris/dirigent de heer Weggemans. 
 

11. Rondvraag 
‘Gemengde Zangvereniging Sleen’: Onlangs heeft de vereniging z’n 100 jarig bestaan gevierd 
en heeft de Koninklijke erepenning uitgereikt gekregen door de Commissaris van de Koning 
in Drenthe, de heer Van Aartsen. De Bond van Koren in Drenthe wordt bedankt voor hun 
aandacht en toespraak bij die gelegenheid. 
De heer Seggers feliciteert hen nogmaals met die geweldige mijlpaal. 
‘Treanthakoor, Assen: Wanneer word je erelid van de Bond van Koren in Drenthe? Dit i.v.m. 
een lid van het koor, dat 70 jaar lid is. De heer Seggers: Iemand kan erelid worden als hij/zij 
bijzondere diensten heeft gedaan voor de Bond van Koren in Drenthe. Dit staat ter 
beoordeling van het bestuur. In het geval van het ‘Treanthakoor’ kan de Bond een oorkonde 
verzorgen, ev. ook overhandigen. Bij 40 jaar lidmaatschap is het gebruikelijk een zilveren 
speld uit te reiken en op te spelden. Voor beide geldt dat het koorbestuur een verzoek 



daartoe moet indienen. Op uitnodiging komt een van de bestuursleden dit graag 
overhandigen. Het koorbestuur moet dan zorgen voor informatie over de jubilaris.  
‘Treanthakoor, Assen:  Mevr. Bok vertelt op 11 november 2006 een oorkonde gekregen te 
hebben i.v.m. 60 jaar lidmaatschap. Deze is uitgereikt, maar mee terug genomen omdat er 
een handtekening ontbrak. Zij is er achter gekomen dat ze die niet terug heeft gekregen. Zij 
zal een nieuwe krijgen, wordt toegezegd. Daarop zal staan dat die is n.a.v. haar 70 jarig 
lidmaatschap. Dat is akkoord. Beide oorkondes zullen gelijktijdig worden bezorgd. 

12. Sluiting 
De heer Seggers bedankt ieder voor z’n komst en zegt te hopen veel mensen op 7 april in 
Hoogeveen te zien. Er volgt nog een korte pauze voor een consumptie waarna de soepen 
geserveerd zullen worden. Hij wenst ieder wel thuis en tot ziens. 
 
Maart 2018, 
Ina Andringa-Wekema. 
 


