
Landelijke Organisatie van 
Provinciale en Regionale 

Zangersbonden

Opgericht op 14 december 1924
waarbij aangesloten:
•Bond van Koren in Drenthe
•Bond van Zangkoren in Friesland
•Bond van Zangkoren in Noord-Holland
•Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland
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Wie of wat is de L.O.P.R.Z ?
• Opgericht als COMITE van ZES op 14-12-1924 
•   Friesland – Groningen - Drenthe

• Daarna in 1929 als COMITE van ACHT
         Friesland, Groningen, Drenthe, Zw-Drenthe en Nrd Overijssel

• In 1954 werd dit COMITE van ACHT en 
Noord-Holland

• Vanaf 22-12-1965 is de naam Landelijke Organisatie 
van Provinciale en regionale zangersbonden notarieel 
vastgesteld.

• In 1966 sloot Amsterdam zich aan met 26 koren
• In oktober 1984 kwam Zeeland erbij.
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Wie of wat is de L.O.P.R.Z. ?
• De LOPRZ is in het leven geroepen om voor de 

provinciale en regionale zangersbonden als een 
landelijke federatie te fungeren.

• Dat was noodzakelijk voor de aangesloten koren om 
subsidies te verkrijgen van bijvoorbeeld; gemeente, 
overheid en fondsen.

• Alleen een landelijke organisatie kon zich aansluiten 
bij de VNK 
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Wie of wat is de VNK ?
In 1982 werd de FNZ, die opgericht was op 
18 maart 1950, omgezet in de VNK
(Vereniging Nederlandse Korenorganisatie)
• Belangenbehartiger koorzang
• Overlegplatform
• Stimuleert beleid
• Stimuleert automatisering en samenwerking 

bibliotheken
• BUMA-contract en afdracht
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De V.N.K. wil versterken 
samen-werking en infrastructuur 
Koorwereld
Aanleiding ALV-VNK van 2-7-2014: onvrede bij drie
grootste bonden.
• Onvoldoende vuist naar Buma-Stemra
• Onvoldoende eenduidige smoel naar buiten
• Moeilijk tot algemeen beleid te komen
• We kunnen meer samen doen
• Bureaus werken versplinterd/kan 

efficiënter/goedkoper
• Door ledenterugloop en minder financiën komt alles 

meer onder druk; we moeten nu wat doen!
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Projectgroepen VNK 
Er werd een enquête onder de bonden gehouden

1-5-2015: ALV-VNK: plan “Van 
verscheidenheidnaar samenwerking van de 
Nederlandse korenbonden” vastgesteld.

En zijn er een stuurgroep en twee Projectgroepen 
aangesteld.
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Projectstructuur
              VNK KBZON, KCZB, KNZV

                                    Stuurgroep
                 Samenwerking

    Projectgroep 1 Projectgroep 2
  van VNK naar DCA van meerdere  

BALK, KBZON, KCZB, KNZV, LOPRZ, bureaus naar 1 SSC
SHANTY NED., KNZV
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Opdrachten
Projectgroep 1:
Onderzoek en adviseer mogelijkheden hechtere 
samenwerking t.b.v. betere dienstverlening en 
vertegenwoordiging van de koren.

Projectgroep 2:
Onderzoek de haalbaarheid en adviseer over de 
mogelijkheden van samenvoeging van de 
dienstverleningsbureaus (+KNZV)
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Projectgroep 1
● Deze is op 4 januari 2016 aan de slag gegaan
● Plan en advies samenwerking

1. Activiteiten en gebieden
2. Organisatievorm en naam organisatie
3. Werkorganisatie
4. Financieel model en begroting
5. Communicatie
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Projectgroep 1
● Op 24 juni 2016 is de Algemene Ledenverga-dering 

van de VNK akkoord gegaan met de voorlopige 
vaststelling van het plan voor versterken 
samenwerking en infrastructuur koorwereld.

● Iedere korenbond werd gevraagd te reageren vóór 1 
oktober 2016, zodat de stuurgroep dit kan verwerken. 
Voorstellen om een nieuwe naam voor de VNK 
konden ook ingediend worden.
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Projectgroep 2
● Deze projectgroep 2 bestaat nu uit drie bonden; t.w. 

KCZB, KBZON en KNZV.
(Balk heeft afgehaakt)

● Zij zijn tot de conclusie gekomen, dat zij het SSC 
samen gaan beheren, waarbij het voor de overige 
bonden mogelijk wordt om die diensten af te nemen, 
die door hun worden aangeboden.
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Besluiten
● Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 

december 2016 hebben de bonden unaniem 
ingestemd om de ontwikkeling en promotie van de 
koorzang in Nederland op een nieuwe manier te 
organiseren en ondersteunen.

● Koornetwerk Nederland wordt de opvolger van de 
VNK en zoekt per 1 april 2017 vijf nieuwe 
bestuursleden.
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Nog vijf nieuwe bestuursleden
Geïntereseerden kunnen uit de korenwereld zelf
komen maar ook van daarbuiten.
● Voorzitter
● Penningmeester
● Bestuurslid Public Affairs
● Bestuurslid Communicatie
● Bestuurslid Deskundigheidsbevordering

Bestuur bestaat dan uit zeven onbezoldigde leden
Kijk voor informatie www.koornetwerk.nl
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Nieuwe statuten
● Op 19 april 2017 tijdens een Algemene Leden 

Vergadering zal het bestuur het concept voor de 
nieuwe statuten voorleggen. Zijn daar geen correcties 
op aan te brengen. Dan kan men deze statuten daarna 
laten passeren bij de notaris.
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Vervolgstappen
April-mei 2017: ALV-VNK benoemt nieuwe 
Bestuursleden.

Najaar 2017: Nieuw bestuur Koornetwerk Nederland 
komt naar ALV
• met verder uitgewerkte voorstellen, waarvan de 

aanzetten zijn opgenomen in het Plan
• uitgezet in een meerjarenperspectief
• met financieringsvoorstel als extra personeel nodig is 

om ambities in redelijk tempo waar te maken.
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Wat houdt dit in voor onze 
bonden?
Onder voorbehoud van de definitieve teksten in
de nieuwe statuten het volgende;
• Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in 

landelijke, regionale of provinciale bonden,
• Uw bond kan zich dus rechtstreeks aanmelden bij 

Koornetwerk Nederland met in achtneming van het 
bepaalde in de statuten van de LOPRZ bij uittreding
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Wat houdt dit in voor onze 
bonden?
Uw bond betaald nu aan de LOPRZ € 1,25 per
koorlid.
De LOPRZ betaald voor 2017 hiervan € 0,25 per
Koorlid.
In de daarop volgende jaren kan de bijdrage 
aan Koornetwerk Nederland wel stijgen naar
€0,90 per koorlid.
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Wat houdt dit in voor onze 
bonden?

Met in acht neming van artikel 5.4 van de statuten 
van de LOPRZ kan uw bond haar lidmaatschap 
opzeggen per 31 december 2018, mits dat vóór 31 
januari 2018 is geschied.

Als de LOPRZ zichzelf opheft met algemeen besluit 
van hun Algemene Leden Vergadering, dan dienen er 
nog wel wat zaken geregeld te worden.
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