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1 Inleiding 
 
Dit is het meerjarenbeleidsplan van Christelijke Oratoriumvereniging Zaanstreek voor de  
periode 2017 tot en met 2021. 
 In de loop der jaren is binnen de COV al een beleid ontwikkeld, dat de basis heeft gelegd 
voor dit beleidsplan. Door de ontwikkelingen in de samenleving werd het noodzakelijk 
om dit beleid in een beleidsplan vast te leggen. Tot die ontwikkelingen horen ook de 
vergrijzing, de culturele ontwikkelingen in de gemeente, alsmede  in de landelijke en 
gemeentelijke politiek. 
De COV streeft ernaar om medio 2107 de status van Culturele ANBI te verwerven. Zie 
hierover de paragrafen 7.1.1 en 7.2.1. 

 
1.1   Missie / Visie 
 
De Christelijke Oratoriumvereniging Zaanstreek  (COV Zaanstreek) werd opgericht in 
1927 en heeft in de loop der jaren een traditie en reputatie opgebouwd in het uitvoeren 
van oratoria, missen en andere werken voor groot koor. Jaarlijks worden hoogwaardige 
concerten uitgevoerd met medewerking van professionele solisten en begeleid door een 
professioneel orkest en/of musici. Het koor streeft hierbij naar een zo hoog mogelijke 
artistieke kwaliteit en onderlinge verbondenheid. Het koor wil ook een vitale vereniging 
zijn met maatschappelijke relevantie. Enerzijds door zoveel mogelijk mensen in de 
Zaanstreek te laten kennismaken met - en genieten van klassieke geestelijke koormuziek; 
anderzijds door te bevorderen dat zij zelf actief hieraan deelnemen. In deze zin levert de 
COV graag haar bijdrage aan het culturele leven in de Zaanstreek. 

 
1.2   Statuten 
  
De werking van de vereniging is vastgelegd in statuten, welke notarieel zijn vastgelegd. 
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
40617193. De laatste akte van statutenwijziging dateert van mei 2017.  
 
1.3   Doel van het beleid 
 
De bedoeling van het beleid is om aan de missie en visie van de vereniging concrete 
'handen en voeten' te geven, uitgedrukt in concrete beleidsdoelstellingen voor meerdere 
jaren. Op deze manier wordt de bestaansmogelijkheid van de vereniging voor de 
toekomst veiliggesteld. Dit moet gebeuren door te anticiperen op de demografische 
ontwikkelingen binnen onze vereniging, de doelstellingen rondom de kwaliteit vast te 
leggen en de plek van de vereniging in de samenleving te verankeren, ook met het oog 
op culturele samenwerking, subsidies, sponsoring en publiciteit. 
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1.4   Doel van het plan 
 
Dit beleidsplan wil een leidraad zijn bij de totstandkoming van bovengenoemd 
beleidsdoel, door: 

 De actuele situatie in kaart te brengen 

 Op een aantal deelgebieden beleidsdoelen te formuleren 

 Acties te formuleren om die doelen te bereiken 
Het beleidsplan is tevens leidraad voor afzonderlijke jaarplannen, die door het bestuur 
jaarlijks worden vastgesteld, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. 
In de hoofdstukken 2 t/m 8 krijgen allereerst de meer intern gerichte beleidsdoelen van 
de COV de aandacht. In de hoofdstukken 9, 10 en 11 wordt de maatschappelijke 
relevantie van de COV Zaanstreek voor de komende vier jaar in concrete doelstellingen 
en acties uitgewerkt:  

 Samenwerking met andere organisaties in de Zaanstreek; 

 Bereiken van de inwoners van de Zaanstreek en specifieke groepen als ouderen; 

 Bereiken van de jongeren in de Zaanstreek. 
 

2 Organisatie van de vereniging 
2.1   Inventarisatie 

 
2.1.1 Het algemeen bestuur 
 
Het bestuur bestaat statutair uit 9 personen, te weten: een voorzitter, 2e voorzitter, 
secretaris, 2e secretaris, penningmeester, 2e penningmeester en drie algemene 
bestuursleden. Deze algemene bestuursleden hebben één of meerdere duidelijke taken. 
Tevens is aan het koor een boekhouder verbonden, welke geen deel uitmaakt van het 
bestuur. Deze boekhouder adviseert het bestuur en behartigt het financiële overzicht, 
waartoe beide penningmeesters informatie aandragen.  
 
2.1.2 Het dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, 
en behartigt de lopende zaken. 
 
2.1.3 De voorzitter 
 
De voorzitter (en bij afwezigheid de 2e voorzitter) is het centrale aanspreekpunt van en 
voor het koor. Hij houdt overzicht en toezicht op de uit te voeren werkzaamheden.  
Hij¹ behandelt en draagt beleidsmatige zaken aan en is de aangewezen persoon voor 
toespraken, ontvangsten etc. De functie heeft een sterk representatief karakter.  
Ook onderhoudt de voorzitter de directe contacten met de dirigent en informeert het 
bestuur. 
 
¹ Waar in dit beleidsplan ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ worden gelezen. 
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2.1.4 De secretaris 
 
De secretaris (en bij afwezigheid de 2e secretaris) is belast met het schrijfwerk. Hij voert 
de correspondentie, en bewaakt daarmee de in- en uitgaande post. Hij stelt contracten 
op met solisten en begeleidend orkest en musici. Tevens legt de secretaris verslag van de 
vergaderingen. 

 
2.1.5 De penningmeester 
 
De penningmeester (en bij afwezigheid de 2e penningmeester) is verantwoordelijk voor 
het financiële wel en wee van de vereniging. Hij zoekt en onderhoudt de contacten met 
subsidiënten, met name gemeente, fondsen en andere instanties die de vereniging van 
geld kunnen voorzien.  
Hij houdt een degelijk overzicht van de financiële staat van de vereniging bij die te allen 
tijde is in te zien door de andere bestuursleden. Hierbij wordt de penningmeester 
ondersteund door de boekhouder. De penningmeester alarmeert tijdig indien de 
financiële situatie zich negatief ontwikkelt, Ook is de penningmeester verantwoordelijk 
voor het financieel jaarverslag. 
In paragraaf 7.1.13 staat de functie van de penningmeester nader uitgewerkt. 
 
 

2.1.6 Commissies 
 
Het bestuur kan op alle denkbare terreinen ter verlichting van de uitvoering van zijn 
werk commissies instellen, bijvoorbeeld op het gebied van de PR, sponsoring, concerten 
en bij eenmalige activiteiten. 
 
2.1.7 Samenstelling van een commissie 
 
Het bestuur stelt de commissies samen met de zich vrijwillig aangemelde en/of 
gevraagde leden en houdt daarbij in het oog dat de vaardigheden die nodig zijn om het 
doel van de commissie te verwezenlijken, voldoende vertegenwoordigd zijn. 
 
2.1.8 Verantwoording door de commissie 
 
Bij voorkeur zal in iedere commissie een bestuurslid zitting nemen om overzicht te 
houden en om de communicatie met het bestuur gaande te houden. Indien er echter 
sprake is van een commissie met een korte, eenmalige activiteit kan de commissie 
opereren zonder bestuursvertegenwoordiging. De commissie kan echter alleen besluiten 
nemen in of na overleg met het bestuur. 
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2.1.9 Comité van aanbeveling 
 
De COV Zaanstreek is verheugd dat een zevental personen (waarvan zes afkomstig uit de 
Zaanstreek) hun naam willen verbinden aan de COV. Zij dragen de COV Zaanstreek een 
warm hart toe en dragen als ambassadeurs de muzikale kwaliteiten van het koor uit in de 
Zaanstreek en daarbuiten. Zij willen zich hiermee inzetten voor het voortbestaan van de 
COV Zaanstreek. 
 
Dit comité wordt gevormd door: 

 Gert Jan Hoogenkamp  huisarts te Zaandam 

 Aleida van Dongen  zangpedagoge te Zaandam 

 Piet van Tellingen   voormalig raadslid gemeente Zaanstad  (CDA) 

 Len de Klerk   emeritus hoogleraar aan de Universiteit van          
     Amsterdam 

 Gertru Pasveer   hoofd afdeling muziek Fluxus, harpist,  
musicoloog 

 Peter Tange   burgemeester Wormerland 

 Herman Rouw   pianist en dirigent 
 
2.2    Analyse 
 
Voor de verwezenlijking van de beleidsdoelstelling is het noodzakelijk dat de 
competenties van toekomstige bestuursleden ongeveer gelijk zijn aan de huidige. De 
toekomst vraagt om een krachtig en transparant bestuur dat in goede prettige 
samenwerking met dirigent en leden een vereniging in stand houdt, zich actief en met 
passie profileert en voortdurend de ontwikkelingsmogelijkheden van het koor verkent 
met visie op de toekomst en daarbij het zangplezier hoog in het vaandel houdt. 
 
2.3  Doelstelling 
 
Om ook in de toekomst een goed bestuur te waarborgen is het belangrijk dat de 
gevraagde competenties worden vastgelegd met het oog op nieuw te werven 
bestuursleden. 
 
2.4  Acties 
 
Wanneer nodig zullen nieuwe bestuursleden worden aangenomen op de hieronder 
vastgestelde competenties. 
Bestuursleden dienen betrokken, aansprekende personen te zijn met talent om te 
besturen. Hun beroepsmatige kwaliteiten worden zoveel mogelijk benut ten dienste van 
de vereniging. Zij dienen oog te hebben voor de processen die zich binnen het koor 
afspelen. Bovenal is het bestuurswerk ook leuk en uitdagend om te doen en is het 
benoemen van vaardigheden niet bedoeld om een drempel voor leden op te werpen. 
Het bestuur ontwikkelt plannen en realiseert ze in nauwe samenwerking met dirigent en 
leden.  
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De plannen moeten gericht zijn op bevordering van de kwaliteit van de zang en de 
uitvoeringen, de bevordering van de sociale verbondenheid onder de leden, 
samenwerking met collega-koren en de bewoners van de regio. Daarnaast ook op het 
verkrijgen van subsidies/financiële bijdragen van gemeente, fondsen en andere 
organisaties (waaronder sponsoring). 
Het bestuur dient alert te zijn op de leeftijdsopbouw van de leden en draagt zorg voor 
verjonging en vernieuwing. 
Het bestuur dient deze processen flexibel en democratisch vorm te geven met oog voor 
de vernieuwingen die de toekomst vraagt, met ambitie om de kwaliteit en bekendheid 
van het koor te vergroten. Uitgangspunt hierbij is: behoud het goede, de sfeer en de 
verbondenheid en hanteer een aannamebeleid dat de vitaliteit van het koor waarborgt. 

 

3   Artistiek beleid 
 

3.1      Inventarisatie 
 
Het bestuur is belast met het algemeen beleid. Voor het uitvoeren van het artistiek 
beleid beschikt de COV over een uitstekende dirigent, met alle daarvoor benodigde 
kwalificaties. De dirigent bepaalt in overleg met het bestuur het artistiek beleid en voert 
het uit. Deze constructie is vastgelegd in de overeenkomst die het bestuur met de 
dirigent heeft gesloten. Hieronder staat een nadere specificatie van de taken van de 
dirigent en de samenspraak met het bestuur, zoals die momenteel bestaat. 
 
3.1.1 De dirigent 

 Hij dient in het bezit te zijn van een diploma (gelijkwaardig aan) Master 
koordirectie of studerend daarvoor. Tevens gaat de voorkeur uit naar een 
diploma Master orkestdirectie. 

 Hij moet in staat zijn tot het werken vanuit een artistieke visie gerelateerd aan de 
mogelijkheden van de vereniging. 

 Hij moet beschikken over pedagogisch en didactisch inzicht en betrokkenheid bij 
de vereniging. 

 Hij dient gedegen kennis te hebben van programmasamenstelling en opbouw 
passend bij de vereniging in die fase. 

 Hij werkt aan de hand van een zelf opgesteld en goedgekeurd meerjaren koor- en 
scholingsplan en tracht dit te realiseren. 

 De dirigent stelt samen met het bestuur een aannamebeleid op voor nieuwe 
leden en werkt  na vaststelling van dit beleid volgens dit plan. 

 De dirigent reserveert tijd om samen met het bestuur aan de ontwikkeling van 
het koor te werken. 

 De dirigent heeft aandacht voor adequate repertoirekeus, repetitieopbouw, en 
heeft een goede verstandhouding met leden en bestuur en bestaande contacten. 

 De dirigent bepaalt , deel uitmakend van de muziekcommissie, samen met het 
bestuur elk jaar het concertschema. 

 De dirigent onderhoudt een goede samenwerking met de repetitor die op piano 
de repetities ondersteunt. 
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3.1.2   Het bestuur en de dirigent 
 
Het bestuur biedt in goed overleg de mogelijkheid en schept de voorwaarden om de 
dirigent op alle terreinen zo goed en plezierig mogelijk te kunnen laten werken en om 
zijn plannen passend bij de missie en ambities van het koor, te kunnen realiseren. Hierbij 
dient de dirigent informatie te verkrijgen van het bestuur om de financiële 
mogelijkheden van dat moment te kunnen afstemmen met zijn artistieke wensen met 
betrekking tot uit te voeren concerten, benodigde solisten en gewenste vorm van 
muzikale begeleiding. 
 
3.1.3   Evaluatie 
 
Zo vaak als nodig, ten minste eens per jaar evalueert de dirigent samen met de voorzitter 
en eventueel overige bestuursleden de afgelopen periode en stellen zij indien 
noodzakelijk de nodige zaken bij. 
 
3.1.4   Repetitor 
 
De COV Zaanstreek beschikt naast een dirigent ook over een uitstekende repetitor, die 
de koorrepetities muzikaal ondersteunt. De repetitor is bij voorkeur een conservatorium 
geschoolde pianist(e) en kan indien gewenst met afzonderlijke stemgroepen een 
repetitie leiden. 
 
3.1.5   Muziekcommissie 
 
De dirigent maakt deel uit van de muziekcommissie. Deze commissie bestaat voorts uit 
een bestuurslid en twee of drie overige koorleden. In deze commissie wordt in 
samenspraak een voorstel gemaakt voor de uit te voeren werken, met desgewenst de 
gewenste muzikale begeleiding voor de komende vier jaren. Dit voorstel wordt 
vervolgens aan het bestuur voorgelegd, dat met in achtneming van de financiële 
mogelijkheden van dat moment samen met de dirigent tot een definitieve keuze zal 
komen. 

 
3.2       Analyse 
 
De huidige situatie, zoals hierboven beschreven, werkt naar goede tevredenheid. Om de 
beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, is het van groot belang dat ook in de toekomst 
een professionele en adequate muzikale leiding is gewaarborgd. 
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3.3        Doelstelling 
 
De artistieke leiding moet passen bij de ambities van de vereniging , die zijn vastgelegd in 
dit beleidsplan. Als in de toekomst een nieuwe dirigent zou moeten worden 
aangenomen, geldt daarvoor een selectie op basis van de criteria vermeld in lid 3.1.1. 
Eenmaal in de vier jaren zal de dirigent bij alle koorleden een stemtest afnemen, om 
hierdoor inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de stem en of een juiste stemgroep is 
gekozen.  
 
3.4       Acties 
 
De dirigent geeft de artistieke invulling aan de visie en missie van het koor aan de hand 
van een realistisch artistiek meerjarenplan en legt het hiertoe benodigde scholingsplan 
vast, zodanig dat de kwaliteit van het koor vooruitgang vertoont en de goede sfeer en 
samenwerking behouden blijft 
 
 

4  Samenstelling van het koor 
 

4.1          Inventarisatie 
 
Bij het verschijnen van dit beleidsplan bestaat de COV Zaanstreek uit 78 leden, 
onderverdeeld in 28 sopranen, 30 alten, 9 tenoren en 11 bassen.  
De gemiddelde leeftijd van het koor per stemsoort bedraagt;  sopranen 64 jaar, alten 63 
jaar, tenoren 60 jaar en bassen 67 jaar.  De gemiddelde leeftijd van het gehele koor: 63,5 
jaar. 
 
4.2         Analyse 
 
4.2.1  Omvang en bezetting 
 
De omvang van het koor als geheel en de verdeling over de stemmen wordt bepaald 
door de kwaliteit van de aanwezige stemmen en van jaar tot jaar i.o.m. de dirigent 
vastgesteld. Op dit moment zou aanvulling van de tenoren- en bassengroep tot een 
betere klankverhouding kunnen leiden. 
 
4.2.2   Leeftijdsopbouw 
 
Wanneer er geen jongere leden aan het koor zouden worden toegevoegd, betekent dit 
dat de gemiddelde leeftijd over 5 jaar 68,5 jaar bedraagt. Het ouder worden van de 
stemmen en het afnemen van de vitaliteit van de zangers zou kunnen zorgen voor 
afname van de kwaliteit van het gehele koor. Bovendien zal het al moeilijker worden om 
jongere leden aan het koor te binden, naarmate de gemiddelde leeftijd stijgt. 
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4.3    Doelstelling 
 
Het streven is om de gemiddelde leeftijd in ieder geval niet te laten stijgen en 
tegelijkertijd te werken aan de goede balans in het koor. Om dit te realiseren moet een 
goed aanname- en kwaliteitsbewakingsbeleid worden vastgesteld. Voor een optimale 
kwaliteit van de uit te voeren oratoriumwerken wordt een ledenbestand van 100 leden 
nagestreefd. 
 
4.4    Acties 
 
Op aanwijzing van en in overleg met de dirigent en het bestuur (PR functionarissen) 
wordt er zo spoedig mogelijk een effectieve werving opgezet om met name jongere 
leden aan te trekken. De prioriteit ligt daarbij bij de tenoren en bassengroep. Bij de 
formulering van het aannamebeleid zal gekeken moeten worden hoe er onder de leden 
geworven kan worden uit de leeftijdscategorie die ongeveer 10 jaar onder de huidige 
gemiddelde leeftijd ligt, om zo stapsgewijs de gewenste vitale vereniging te realiseren.  
In een volgend hoofdstuk wordt dit aannamebeleid nader uitgewerkt. 
Het bestuur denkt hierbij aan de volgende mogelijkheden 

 Jongeren interesseren voor het koorleven 

 Contact leggen met bestaande jeugdkoren in de regio 
 
 

5 Aannamebeleid 
 
5.1    Inventarisatie 
 
Steeds meer is het ook bij amateurgezelschappen de gewoonte om een bewuste vorm 
van ledenbeheer te hanteren met als doel een vitaal, muzikaal en sociaal koor in stand te 
houden en de artistieke en muzikale kwaliteit hoog te houden. Ervaring leert dat 
kwaliteit ook kwaliteit aantrekt. Bij de COV Zaanstreek is de procedure rondom de 
aanname van nieuwe leden nog niet optimaal geregeld. Nieuwe leden worden via 
persoonlijke contacten geworven en na een korte kennismakingsperiode op de gewenste 
kwaliteiten getoetst, waarna het nieuwe lid officieel wordt verwelkomd. Deze toetsing 
vindt plaats volgens de huidige kwaliteitscriteria. 
 
5.2    Analyse 
 
Op dit moment wordt er niet systematisch gekeken naar de opbouw van het koor.  
Er zal met het oog op de toekomst zowel op kwaliteit als op leeftijd en kwalitatieve 
bijdrage aan de stemgroep moeten worden geselecteerd. Dat leden vooral door 
persoonlijke contacten worden aangeworven, betekent vaak dat deze nieuwe leden van 
nature passen in de sociale structuur van de groep. Dit wordt als positief ervaren en is 
blijkbaar de meest geëigende vorm van ledenwerving. 
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5.3    Doelstelling 
 
Er functioneert een goed aannamebeleid dat hopelijk tot resultaat heeft dat binnen 5 
jaar de onder hoofdstuk 4 genoemde doelstellingen zijn gerealiseerd. 
 
5.4    Acties 
 
Het bestuur geeft een voorzet tot een aannamebeleid en bespreekt dat in de 
jaarvergadering met de leden, opdat het plan breed gedragen en bij iedereen bekend is. 
Dit is vooral van belang vanwege het geconstateerde persoonlijke karkater van de 
ledenwerving. De aanzet wordt hieronder geformuleerd. 
Om ook buiten de persoonlijke ledenwerving mensen te interesseren, worden tevens 
wervingsacties gehouden in de vorm van flyers verspreiden op strategische plaatsen, 
openbare repetities aankondigen, adverteren in de regionale huis aan huis bladen, 
adverteren in de regionale kerkbladen. 

 
5.5    Aanzet tot een aannamebeleid 
 
5.5.1 Aanmelding 
 
Wanneer een aspirant-lid zich aanmeldt, zal het bestuur, na overleg met de dirigent en in 
ogenschouw nemend wat rondom het aannamebeleid (in lid 4.3) is vastgesteld het 
aspirant-lid na drie repetities ter kennismaking wel of niet uitnodigen om een stemtest af 
te laten nemen. 
 
5.5.2 Stop voor een stemsoort 
 
In overleg met het bestuur kan de dirigent bepalen dat er voor een bepaalde stemsoort 
zo lang als nodig een ledenstop geldt. Dit om de balans in het koor te bewaren. 
 
5.5.3 Procedure bij ongeschiktheid 
 
Indien er na de stemtest wordt besloten dat het aspirant lid niet kan deelnemen in het 
koor zal dit door de dirigent en een aanwezig bestuurslid op gepaste wijze worden 
medegedeeld. Bij voorkeur zal dit ook schriftelijk bevestigd worden. 
 
5.5.4 Procedure bij geschiktheid 
 
Bij d.m.v. een stemtest gebleken geschiktheid, zal het nieuwe lid een welkomstfolder 
ontvangen, waarin alle zaken met betrekking tot repetitiebezoek, inzet, concertkleding, 
contributieverplichting worden uiteengezet. Het nieuwe lid ontvangt een bevestiging van 
lidmaatschap van de COV Zaanstreek, met daarin vermeld de officiële datum van ingang. 
Bij aanname wordt het nieuwe lid aangekondigd op de eerstvolgende repetitie en 
voorzien van de benodigde muziek. 
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6 Kwaliteitsbewaking 
 

 
6.1    Inventarisatie 
 
In de maanden juni en september 2016 is voor het gehele koor een integrale stemronde 
gehouden door de huidige dirigent, met medewerking van een zangpedagoge. Eenmaal 
per 4 jaar wordt deze stemtest herhaald. Doel van deze stemronde is om bij te houden of 
alle koorleden nog op de juiste plek in het koor staan, en om de mogelijkheid te hebben 
om de koorleden individueel van advies te voorzien over het gebruik van hun stem. Deze 
stemtoets heeft ook de mogelijke consequentie dat er afspraken met koorleden gemaakt 
kunnen worden betreffende individuele scholing ter noodzakelijke verbetering, ofwel 
een persoonlijk advies om het lidmaatschap van het koor te beëindigen. Tijdens de 
gehouden stemtest heeft een aantal leden het advies gekregen om over te stappen naar 
een andere stemsoort. Ook zijn er met enkele leden afspraken gemaakt om na het toen 
eerstvolgende concert het lidmaatschap bij de COV te beëindigen. 
Een aantal koorleden is naar aanleiding van deze stemronde op persoonlijke titel op een 
koorscholingscursus gegaan.  
 
 
 
 
 

is op zoek naar nieuwe leden !

Informatie:   www.covz.nl
Contact: info@covz.nl
Secretariaat: 075-6179309 

z.o.z.

Oratoriumvereniging

- COV  Zaanstreek  -

Zingen maakt gelukkig !
Zingen maakt blij !

De Christelijke Oratoriumvereniging Zaanstreek (COV Zaanstreek) werd 

opgericht in 1927 en heeft een traditie opgebouwd in het uitvoeren van 

oratoria, missen maar ook moderne werken voor grote koorbezetting.

Aan onze concerten wordt regelmatig meegewerkt door een professioneel 

orkest en professionele vocale en soms instrumentale solisten.

De concerten worden meestal gegeven in de Oostzijderkerk in Zaandam, 

een prachtige locatie met een geweldige akoestiek.

Het koor bestaat uit ruim 80 leden.

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20 uur tot 22.15 uur 

in de Noorderkerk ,  Heijermansstraat  127  te Zaandam. 

Alle stemsoorten  (maar vooral mannen)  zijn van harte welkom! 

U kunt geheel vrijblijvend één of meerdere repetities bijwonen om te ervaren:

•hoe geweldig het zingt in een groot koor !

•wat een prachtige muziek wij zingen !

•hoe bevlogen onze nieuwe dirigent  Gerrit Maas is !

•dat wij een virtuoze repetitor hebben !

•hoe gezellig de sfeer bij ons is !

Repetitor: Wilma Broere Dirigent: Gerrit Maas

Voor informatie over ons eerstvolgende concert:

bezoek onze website:  www.covz.nl
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6.2   Analyse 
 
De vierjaarlijkse stemronde is een goed instrument om de individuele kwaliteiten en 
ontwikkeling van de koorzangers te meten. Omdat de stemmen ouder worden en 
mogelijkheden om repertoire in te studeren passend bij de doelstellingen wellicht 
minder, moet de mogelijkheid blijven bestaan om naar aanleiding van de objectieve 
resultaten van deze stemtoetsen het lidmaatschap van een koorzanger te beëindigen.  
Ook buiten deze vierjaarlijkse testen zou, als dit nodig blijkt, tot het afnemen van een 
stemtest moeten worden besloten. Individuele scholing en thuisstudie moet worden 
gestimuleerd. 
 
6.3     Doelstelling 
 
Het in stand houden van een krachtig en vitaal koor, waarin elk lid actief mee kan doen. 
Daarbij hoort een goede bewaking van de kwalitatieve mogelijkheden van de zangers, 
om te voorkomen dat de verschillen binnen een groep te groot worden en het koor niet 
meer aan de doelstellingen kan voldoen, mogelijk ook onaantrekkelijk wordt voor 
nieuwe zangers. 
 
6.4    Acties 
 
Om de kwaliteit van het koor te bewaken is het noodzakelijk om zo vaak de dirigent het 
nodig acht de zittende leden te toetsen. Hiertoe wordt een toetsingsbeleid opgezet.  
Op basis van het beleid om in principe iedere 4 jaren bij alle koorleden een stemtest af te 
nemen zal aan de dirigent worden voorgelegd dit in 2020 te herhalen. Ook wordt met de 
dirigent de noodzaak tot een eventueel scholingsbeleid onderzocht, waarna dit aan de 
leden kan worden voorgelegd en kan worden besproken. Het is van belang dat dit beleid 
door iedereen gekend is en gedragen wordt. Dit zal om die reden tijdens de algemene 
ledenvergadering aan de orde gesteld worden, om gezamenlijk draagvlak voor inhoud en 
bekostiging te creëren. 
 
6.5    Toetsingsbeleid 
 
6.5.1   Toetsing op stem 
 
Getoetst kan worden in een aangekondigde stemtestronde op de kleur en kwaliteit van 
de stem met als doel: 

 De stemmen zo te groeperen voor een optimale balans in het koor 

 Om te constateren of de stem, ook bij het klimmen der jaren, blijft voldoen aan 
de eisen die door de dirigent worden gesteld om het koor zijn kwaliteit te doen 
behouden. 

De toetsing door de dirigent voor individuele personen, kan elk moment in het jaar 
plaatsvinden na overleg met bestuur. Eenmaal per vier jaren wordt het gehele koor 
gestemd.  
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6.5.2   Toetsing op vaardigheden 
 
Gestelde eisen; 

 Van elk lid mag verwacht worden dat hij er naar streeft om alle repetities bij te 
wonen 

 In geval van te veel verzuimde repetities zal de dirigent bepalen of een koorlid 
medewerking mag verlenen aan een concert. 

 Van elk lid mag verwacht worden over de benodigde vaardigheden te beschikken 
om actief in het koor te zingen. 

 Van elk lid mag verwacht worden d.m.v. thuisstudie zich voor te bereiden op de 
repetities. Hiertoe zal de dirigent voor de komende repetitieperiode een schema 
vastleggen, zodat alle leden vooraf gekend zijn in de te bestuderen muziekdelen. 

 
Indien een lid niet voldoet aan de gestelde eisten genoemd onder 6.5.1 en 6.5.2 zal 
er een gesprek plaatsvinden met het betreffende lid, de dirigent en de voorzitter van 
het bestuur, waarvoor de dirigent en het bestuur zullen overleggen over de 
noodzakelijk te nemen stappen, waarbij gestreefd zal worden naar verbetering van 
de punten. Indien er na een afgesproken periode geen verbetering optreedt, zal er 
van het betreffende lid als koorlid afscheid genomen dienen te worden. 
Belangrijk is om te vermelden dat in bovengenoemde procedures altijd de 
objectiviteit, de kwaliteit en het voortbestaan van het koor de uitgangspunten zijn, 
en dat er nooit een persoonlijk belang is. Voorop staat dat alle leden de vereniging 
lief zijn en dat de verbondenheid in stand moet blijven. 
 

 

7   Financiën 
 
7.1      Inventarisatie 
 
7.1.1    Algemene regels en specifieke ANBI voorschriften 
 
De COV hanteert een overzichtelijke transparante boekhouding, waaruit te allen tijde de 
financiële situatie van de vereniging is af te leiden en waardoor het mogelijk is om 
weloverwogen beleidsbeslissingen te nemen. 
Het beheer van de financiën van de COV (uitgaven, inkomsten, reserveringen, 
verantwoording naar de leden, inschrijving in het handelsregister KvK etc.) geschiedt op 
basis van de regels van het Verenigingsrecht, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek.  
Met de verkrijging van de ANBI-status (zie paragraaf 7.2.1) zijn voor de COV een aantal 
aanvullende financiële voorschriften van toepassing, opgelegd door de Belastingdienst, 
geldend voor de zgn. culturele anbi's: 
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a. De instelling mag geen winstoogmerk hebben. 

 De COV heeft geen winstoogmerk. De ontvangen middelen zijn 
toereikend voor- en worden geheel aangewend voor de doelstelling: 
zingen en concerteren.  

 
b. De kosten van beheer moeten in een redelijke verhouding staan tot de uitgaven  die   
     de instelling doet voor het doel van de instelling, hetgeen moet blijken uit de     
     administratie. 

 Bij de COV zijn er weinig specifieke beheerkosten. Er is alleen een 
jaarlijkse huur van de repetitieruimte en de post honoraria betreft 
alleen vergoedingen  voor de dirigent en repetitor, zodat de inkomsten 
bijna geheel naar het culturele doel gaan, i.c. het zingen en het geven 
van concerten. 

 
c. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de    
   continuïteit van de voorziene werkzaamheden.  

 Bij de COV is alleen sprake van een  bescheiden algemene reserve, met 
name  voor het geven van concerten; deze reserve wordt ingezet als 
aanvulling, voor zover de jaarlijkse inkomsten dit niet toelaten. 
Daarnaast is er nog een bestemmingsreserve voor vervanging van de 
vleugel, en in 2017 specifiek voor het 90-jarig jubileum. 

 
d. Bestuurders mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het hun     
    eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.  

 COV hanteert deze regel strikt. 
 
e. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale  
    vacatiegelden.   

 Voor de COV geldt dat de bestuurders zich vrijwillig inzetten. Er zijn 
alleen  incidenteel vergoedingen voor feitelijk gemaakte onkosten. 

 
f. Geld dat overblijft na opheffing wordt besteed aan andere ANBI met een soortgelijk  
    doel.  

 Dit is geregeld in de gewijzigde statuten van de COV. 
 
g. De instelling moet een administratie bijhouden waaruit blijkt:  de aard en omvang van  
    de toegekende onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden van de afzonderlijke leden   
    van het bestuur;  de aard en omvang van de kosten van beheer en de andere kosten  
    die de instelling heeft gemaakt; en tenslotte de aard en omvang van de inkomsten en  
    het aangehouden vermogen van de instelling. 

 De administratie van de COV voldoet hieraan, was hierop al ingericht. 
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7.1.2   Uitgaven 
 
De vereniging heeft diverse uitgaven die naar omvang en soort uiteenlopen, maar die 
meestal alle jaarlijks toenemen. 

 Personele kosten: honorarium dirigent, repetitor, solisten, externe begeleiding, 
pianostemmer 

 Bestuur / organisatiekosten 

 Huisvestingskosten: huur repetitieruimte / concertruimte 

 Reserveringen: piano, vieringen 

 Aanschaf / huur muziek, drukwerk, lidmaatschap Koepelorganisatie (KCZB), 
Buma, premies 

 Onvoorziene uitgaven 
 

7.1.2.1   Honorarium dirigent en repetitor 
 
Hierbij volgt het bestuur de richtlijnen voor dirigenten zoals aangegeven bij de KCZB. 
 
7.1.2.2   Honorarium solisten 
 

 De secretaris onderhandelt met de door de dirigent voorgestelde solisten en het 
impresariaat over een honorarium. 

 Deze prijs wordt teruggekoppeld naar de andere bestuursleden 

 Na overleg stelt de secretaris een contract op met daarin de verwachte diensten 
en het geboden honorarium. 

 Dit contract wordt ter ondertekening opgestuurd naar de solist. 

 Nadat het getekende contract in het bezit is van de secretaris is de overeenkomst 
definitief. 

 
7.1.2.3   Honorarium externe begeleiding 
 

 Op voorstel van de dirigent wordt door de secretaris aan het begeleidende 
orkest, dan wel begeleidende musici gevraagd een offerte uit te brengen. 

 Indien na terugkoppeling naar andere bestuursleden hier mee akkoord gegaan 
wordt, wordt het contract opgesteld en ter ondertekening opgestuurd. 

 Nadat het getekende contract in het bezit  is van de secretaris is de 
overeenkomst definitief. 

 
7.1.2.4   Huisvestingskosten 
 

 De secretaris maakt de afspraken met de verhuurders van de benodigde ruimtes 
(repetitielocatie en concertlocatie) en overlegt de huurprijzen met het bestuur. 

 Hierna worden de contracten beoordeeld, verstuurd en vastgelegd. 
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7.1.2.5   Reserveringen en verantwoording 
 

 Elk jaar opnieuw zal de penningmeester, terzijde gestaan door de boekhouder, 
een voorstel uitbrengen tot het doen van de nodige reserveringen. 

 Het bestuur beoordeelt dit , waarna alles in het financieel overzicht wordt 
vastgelegd. 

 Het financiële overzicht zal jaarlijks aan de stukken voor de algemene 
ledenvergadering worden toegevoegd ter verantwoording aan alle leden.  

 Het totale financiële overzicht zal jaarlijks door een kascontrole commissie 
worden beoordeeld. Waarna, na goedkeuring, decharge verleend wordt aan de 
penningmeester en het overige bestuur. 

 
7.1.3   Inkomsten 
 
Het koor kent de volgende inkomsten: 

 Contributie 

 Subsidies 

 Vriendenbijdragen 

 Kaartverkoop concerten 

 Overige donaties 
  
7.1.3.1   Contributie 
 
Het aantal leden van de COV Zaanstreek kan per jaar wisselen. Dien ten gevolge hierdoor 
ook de inkomsten van het koor. Jaarlijks zal de penningmeester, in overleg met het 
overige bestuur, aan de ledenvergadering een goed onderbouwd voorstel doen t.a.v. de 
hoogte van de contributie. Ieder jaar wordt bekeken of een verhoging noodzakelijk en 
daarmee gerechtvaardigd is, waarbij ook het vastgestelde prijsindexcijfer wordt 
verdisconteerd. 
 
7.1.3.2   Subsidies en donaties 
 
Het bestuur behoudt een gedegen inzicht in het verwerven van mogelijke subsidies. 
Hierbij moet gedacht worden aan de gemeentelijke subsidie en subsidies die 
aangevraagd kunnen worden bij andere instanties en donaties als giften van 
particulieren en sponsorgelden van bedrijven. 
Ieder jaar wordt gekeken waar mogelijke kansen liggen, de penningmeester ontfermt 
zich over deze mogelijkheden en zal jaarlijks hiervoor een voorstel uitbrengen. 
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7.1.3.3   Vrienden van de COV 
 
De COV Zaanstreek heeft op dit moment ongeveer 65 Vrienden.  
Zij steunen de vereniging met hun financiële bijdrage en dragen bij aan de mogelijkheid 
tot het uitvoeren van prachtige concerten. Met de Vrienden wordt een overeenkomst 
gesloten dat zij jaarlijks minimaal € 45,-  overmaken. Wanneer deze financiële bijdrage 
minimaal € 45,-  bedraagt ontvangen zij jaarlijks één gratis toegangskaart voor één 
concert, met daaraan gekoppeld twee gereserveerde plaatsen.   
De Vrienden worden ruim van te voren over de concerten geïnformeerd, waarna zij 
kunnen aangeven of zij prijs stellen op de gratis toegangskaart en de bijhorende twee 
gereserveerde plaatsen voor het op dat moment komende concert.  
De COV streeft er naar om de hoeveelheid Vrienden de komende jaren verder uit te 
breiden. De inkomsten uit deze Vriendenbijdrage varieert en is afhankelijk van de 
toegangsprijs van de concertkaartjes. Na aftrek van deze concertprijs resteert het netto 
donatiebedrag. 
 
7.1.3.4   Financiële verantwoording 
 
Het bestuur van een vereniging is verplicht een financiële administratie bij te houden, 
zodat daar te allen tijde duidelijk uit is op te maken hoe de vereniging er financieel 
voorstaat. 
De verantwoordelijkheid voor de financiële administratie ligt in eerste instantie bij de 
penningmeester, terzijde gestaan door de boekhouder. Uiteraard is het gehele bestuur 
echter aansprakelijk. De algemene ledenvergadering stelt het financieel verslag vast en 
keurt de begroting goed, na beide op een redelijke termijn voorafgaande aan de 
jaarvergadering te hebben kunnen inzien. 
Taken van de penningmeester: 

 Het uitvoeren van door de voorzitter of secretaris goedgekeurde betalingen 

 Het boeken van ontvangsten en uitgaven 

 Het bijhouden van het contributieregister 

 Periodiek informeren van het bestuur t.a.v. de inkomsten en uitgaven in de 
afgelopen periode 

 Het samenstellen van een financieel jaarverslag en de begroting voor het 
volgende jaar 

 
7.1.3.5   Begroting 
 
De begroting geeft inzicht in het te verwachten tekort of overschot. Voor een realistische 
begroting moet bekend zijn welke voorstellen er liggen voor toekomstige concerten en 
overige activiteiten. Op basis van deze begroting kunnen beslissingen genomen worden 
of toekomstige voorgenomen concerten en activiteiten financieel haalbaar en 
verantwoord zijn. 
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7.2      Analyse 
 
7.2.1   Inkomsten 
 
7.2.1.2   Contributie 
 
Op dit moment bedraagt de contributie per lid € 20,- per maand. 
Dit betekent bij een ledental van 80 leden een inkomstenbedrag van € 19.200,- per jaar. 
Over het algemeen kan worden gesteld, dat dit bedrag dekkend is voor de vaste jaarlijkse 
kosten (honoraria, locatiehuur, verzekeringen, lidmaatschappen). Het overschot kan 
worden overgeheveld naar de reserve ten behoeve van de uit te voeren concerten.  
 
7.2.1.3   Vrienden van de COV/ANBI-status 
 
Een uitgebreide kring van Vrienden (donateurs) levert een substantiële bijdrage aan de 
inkomsten van het koor. Het is dan ook van groot belang om deze huidige Vrienden aan 
het koor verbonden te houden, en hun aantal zo mogelijk uit te breiden. 
Voor dit doel heeft de vereniging op 25 april 2017 besloten om de status van culturele 

ANBI aan te vragen bij de Belastingdienst. Een culturele ANBI is een algemeen nut 

beogende instelling, die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Met het 

verwerven van de culturele ANBI-status wordt het doen van giften fiscaal aantrekkelijker 

voor bestaande en nieuw te werven Vrienden. Donateurs van een ANBI mogen hun giften 

aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Indien een Vriend van de COV 

zijn of haar  gift laat vastleggen in een periodieke overeenkomst met de Belastingdienst 

(minimaal 5 jaar) dan geldt een nog hoger belastingvoordeel. Een ANBI biedt daarnaast 

nog een aantal andere belastingvoordelen: zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of 

schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het 

algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft 

de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, 

doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Het bestuur 

verwacht dat met de ANBI-status het aantal Vrienden en sponsoren kan gaan toenemen. 

7.2.1.4   Advertenties 

In het programmaboekje voor de concerten wordt aan lokale bedrijven en winkeliers de 
mogelijkheid geboden om te adverteren. Het bedrag dat deze advertenties oplevert kan 
worden gebruikt om de totale drukkosten van concertposters, flyers en omslagen 
programmaboekjes te financieren. 
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7.2.1.5   Post Onvoorzien 
 
Naast de vaste uitgaven is het aan te raden om op de begroting een post onvoorzien op 
te nemen die redelijkerwijs tussen 5 en 10% van het totaal van de uitgaven mag 
bedragen. Dit geeft een prettige financiële ruimte, waaruit ook eventuele spontane 
activiteiten kunnen worden gefinancierd, want niet alles valt vooruit te plannen. Op de 
begroting is jaarlijks een bedrag onvoorzien opgenomen, dat ongeveer 1% van de totale 
uitgaven bedraagt. 
 
7.3     Doelstelling 
 
De keuzes die een bestuur in overleg met de achterban maakt, hebben altijd gevolgen 
voor de financiën. Keuzes op langere termijn vragen om een goed financieel beleid. 
Regeren is ook hier vooruitzien. Een gezond financieel beleid maakt het realiseren van 
ambities mogelijk. 
 
7.4   Acties 
 
7.4.1   Vrienden 
 
Met extra publiciteit over de verkregen ANBI -status, in huis-aan-huis bladen, kranten, 
magazines, en het uitbrengen van een speciale brochure, tevens zijnde ons 'visitekaartje', 
najaar 2017, hopen wij het bestaande bestand aan Vrienden van de COV in de komende 
jaren flink te kunnen uitbreiden. 
 
7.4 .2     Aanzet voor een sponsorbeleid  
 
Voor de komende periode wordt mede met behulp van de aan ons toegekende ANBI-
status ook een actieve werving gestart binnen de lokale bedrijven en winkeliers.  
Hiervoor kunnen ook koorleden aangespoord worden om binnen hun contacten hier 
actief mee bezig te gaan. 
Ambitie betekent bijzondere activiteiten en die drukken zwaar op de kas. Sponsors en 
subsidies zijn een belangrijk onderdeel van een goed financieel fundament. Een sponsor 
kan zowel in geld als in natura ondersteunen. Sponsoring is niet alleen van belang voor 
de inkomsten, maar duidt ook op een betrokkenheid van het koor op de gehele 
samenleving en vice versa. Een goed inzicht in de organisatie van het koor, financiële 
onderbouwing van een activiteit, de plaats in de gemeenschap, kunnen sympathie en 
vertrouwen wekken. Ook emotie is een sleutelbegrip bij het werven van sponsoren. 
Contacten in de persoonlijke sfeer zijn belangrijk. Een sponsor schenkt zijn geld en kan 
een tegenprestatie verwachten. Door bijvoorbeeld het logo van een sponsor te 
vermelden in publicaties van de vereniging kan zijn naamsbekendheid toenemen.  
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Tegenprestaties voor sponsoring: 

 Afdrukken van logo / advertentie in programmaboekje van het betreffende 
concert, evt. op toegangskaarten of vermelding op website. 

 Eén of meerdere gratis toegangskaarten voor een concert bij sponsoring is 
afhankelijk van de hoogte van het gesponsorde  bedrag, en zal per geval door het 
bestuur met de betreffende sponsor worden afgestemd. 

Aandachtspunten: sponsoring betekent verplichtingen. 

 Een sponsor kan echter nooit invloed uitoefenen op de artistieke of inhoudelijke 
gang van zaken. 

 Nazorg is belangrijk, de relatie met een sponsor dient zorgvuldig te worden 
onderhouden. 

 
 7.4.3   Onderzoek naar subsidiemogelijkheden 
 

Onderzocht wordt steeds welke mogelijkheden er zijn om fondsen te benaderen voor 
het verstrekken van subsidie als bijdrage in de kosten van de veelal dure concerten. 
Hierbij moet duidelijk worden op welke wijze subsidies aangevraagd dienen te worden 
en het bijhorende tijdspad hiervoor moet zorgvuldig bewaakt worden. Het bestuur heeft 
voor dit doel het Fondsenboek aangeschaft en is er een bestand opgebouwd aan 
mogelijke fondsen. Dit heeft inmiddels al vruchten afgeworpen. 
 

 

8   Publiciteit 
 
 
8.1    Inventarisatie 
 
Op dit moment wordt de publiciteit verzorgd door het bestuur. Daarnaast is er een 
website die momenteel wordt beheerd door de voorzitter van het bestuur. Door middel 
van concertposters en flyers worden concerten aangekondigd. Tevens worden concerten 
in het regionale dagblad alsmede in de plaatselijke weekbladen en kerkbladen d.m.v. een 
persbericht aangekondigd. Ook worden de koren in de Zaanstreek op de hoogte gesteld 
en is op de diverse digitale koren concertkalenders het aankomende concert terug te 
vinden. 
 
8.2   Analyse 
 
Gezien de omvang van benodigde communicatie en van media is het raadzaam om een  
PR commissie te formeren die samen met een bestuurslid kan inventariseren hoe de 
publiciteit rondom het koor kan worden vergroot en verbeterd. Hiertoe kan een 
publiciteitsplan ontwikkeld worden om dit inzichtelijk te maken. 
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8.3   Doelstelling 
 
Om tot een effectieve PR te komen is van belang dat een PR commissie bestaat uit 2 à 3 
koorleden en een bestuurslid. Ook de dirigent kan gevraagd worden om zijn visie t.a.v. 
publiciteit kenbaar te maken aan deze commissie, of om zelf in deze commissie zitting te 
nemen. Een publiciteitsplan opstellen kan helpen om met dit plan te gaan werken om de 
COV Zaanstreek zo veel mogelijk publiciteit te geven en om geplande 
activiteiten/concerten zo goed mogelijk onder de aandacht van de beoogde doelgroepen 
te brengen. Daarnaast moeten de contacten met de pers en andere belangrijke 
doorverwijzers worden vergroot. 
Het doel van het opstellen van een publiciteitsplan is duidelijk te maken wie wat doet, 
waarom, wanneer en hoe. Het beleidsplan en het jaarrooster geven aan hoe en wanneer 
de vereniging zich naast de reguliere repetities in haar omgeving wil profileren. De aard 
van de activiteit is mede bepalend voor de PR. 
 
8.4  Acties 
 
Vaststellen en in werking brengen van het plan. 
Het plan bevat de volgende punten: 

 Het doel van de publiciteit 

 De omschrijving van de verschillende groepen die we willen bereiken 

 Langs welke weg willen we de doelgroepen bereiken 

 De planning van acties hiervoor 

 De in te zetten middelen 

 De begroting 

 Te nemen stappen voor een evaluatie na afloop van de activiteit/concert. 
 
 Als bouwstenen van het uit te werken plan vindt al een aantal acties plaats, zoals  het 
 aankondigen van de concerten in de huis- aan huisbladen, verspreiden van posters en 
 flyers, artikelen in het Noord-Hollands Dagblad, en op de diverse digitale 
 concertagenda's. We hebben besloten om vanaf 2017 voor een periode van drie jaar,  
 naast handhaving van de bestaande publiciteitsvormen, te experimenteren met een 
 advertorial (betaalde advertentie) in de magazines Bruist en UitdeZaanstreek. Hiermee is 
 de COV verzekerd van de juiste publiciteit op de juiste tijdstippen. 
 In de persberichten, artikelen en advertorials zal, naast de aankondiging van concerten,  
 ook de aandacht worden gevestigd op werving van nieuwe leden, o.a. door het aanbieden 
 van 3 openbare repetities per jaar, op de 1e dinsdag van de maand. 
 Op 28 oktober 2017 viert de COV zijn 90-jarig bestaan, met een groot concert i.c. de  
 St. Ceciliamis van Gounod en enkele delen uit beroemde operakoormuziek. Hieraan zal op 
 ruime wijze publiciteit worden gegeven, onder andere in de bovengenoemde magazines. 
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 Najaar 2017 zal een speciale brochure worden gemaakt in verband met de verkregen 
 ANBI-status. Met het breed verspreiden van deze brochure wordt de COV nog beter 
 onder het Zaanse publiek, maar kunnen ook meer particuliere gevers (Vrienden) en 
 sponsoren worden bereikt voor een (hogere) bijdrage. 
 
 

9 Samenwerking 
 
 
9.1    Inventarisatie 
 
De COV Zaanstreek is al sinds zijn oprichting in 1927 gevestigd in de gemeente Zaanstad. 
De vereniging hecht er waarde aan om waar de gemeenschap dat vraagt medewerking te 
verlenen aan activiteiten van andere organisaties in de gemeente.  Hierbij kan o.a. 
worden gedacht aan medewerking bij jaarlijkse vieringen, dan wel herdenkingen; 

 Jaarlijkse herdenking 4 mei en viering Bevrijdingsdag 

 Jaarlijkse viering/herdenking op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Sinds het voorjaar 2017 maakt COV deel uit van het Platform Klassieke Koren Zaanstad 
(PKKZ), samen met de vijf andere klassieke koren in de gemeente. Een gezamenlijke 
activiteit is de jaarlijkse Klassieke Korendag, in juni, waarbij alle aangesloten koren zich 
gezamenlijk presenteren voor de inwoners van de Zaanstreek. 
 
9.2  Analyse 
 
Uitgangspunten voor samenwerking moeten zijn: 

 De samenwerking moet in overeenstemming zijn met de missie en de visie van 
het koor. 

 Artistiek moet de samenwerking tot tevredenheid leiden, waarbij de dirigent 
mede invloed moet kunnen hebben op de uitvoering. 

 Financieel moet het haalbaar zijn. 

 Er moet voldoende draagvlak zijn onder de leden. 

 Er moet voldoende voorbereidingstijd zijn. 
 

9.3   Doelstelling 
 
Samenwerking met collegiale instellingen en interdisciplinaire samenwerking is van groot 
belang voor de zichtbaarheid van het koor en ter bevordering van de door de overheid 
gewenste cultuurparticipatie. Dit kan mede een gunstige ontwikkeling hebben op het 
bereiken van doelgroepen binnen de Zaanstreek en een positieve ontwikkeling zijn voor 
een toename van publiek bij de in de toekomst te geven concerten. 
In de looptijd van dit beleidsplan wordt in nauw overleg met de dirigent, en met 
inachtneming van de voorwaarden zoals hierboven geformuleerd, gezocht naar 
samenwerking met andere gezelschappen daar waar het de sociale, de artistieke of de 
PR doeleinden en muzikaal plezier dient. De programmering van concerten in de 
komende jaren moet hiertoe ook gelegenheid bieden. 
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9.4   Acties 
 
De aantrekkelijkheid van samenwerking zit vooral in het artistieke avontuur. 
Samenwerking biedt mogelijkheden en kan inspireren. In de komende jaren zal 
onderzocht worden met welke andere lokale verenigingen en disciplines kan worden 
samengewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan: 

 Kinderkoor van Fluxus muziekschool 

 Het Zaans symfonieorkest 

 Andere lokale koren  

 Zaanse solisten 

 Lokale harmonie/fanfareorkesten. 
 
Najaar 2014 werd al medewerking verleend aan de jaarlijkse dienst op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar in de Westzijderkerk te Zaandam. Voorjaar 2015 is een concert 
uitgevoerd met medewerking van het kinderkoor van Fluxus muziekschool te Zaandam. 
In november 2015 werd een gezamenlijk concert gegeven met het fanfareorkest Soli Deo 
Gloria Zaandam. 
Een aantal bestuursleden heeft kennis gemaakt met het Zaans symfonieorkest door een 
repetitieavond bij te wonen. Doel was om de sfeer te proeven en om te bespreken of 
toekomstige medewerking aan één van onze concerten optioneel is. 
Elk jaar vindt in juni de gezamenlijke Klassieke Korendag plaats, onder auspiciën van het 
PKKZ, in het kader van de jaarlijkse week voor de Amateurkunst "Ik-toon'.  
 
 

10    Bereiken van de inwoners van de Zaanstreek 
 

10.1   Inventarisatie 
 

De concerten van het COV worden gemiddeld bezocht door 300 bezoekers, met 
uitschieters naar boven bij bijzondere concerten als de Matthaus Passion (450). 
Enkele feiten overgenomen uit het rapport "Structuurvisie Zaanstad 2009-2020:  

• De samenstelling van de bevolking wijzigt langzaam: meer migranten, 

ouderen en alleenstaanden; 

• Het opleidingsniveau blijft wat achter bij andere grote steden, maar 

stijgt wel harder; 

• De samenstelling van de bevolking wordt eenzijdiger: Zaanstad trekt 

vooral bewoners uit lagere sociaal-economische klassen en ziet 

inwoners met hogere inkomens vertrekken; 

• Zaanstad heeft in vergelijking met gemeenten in de regio weinig 

aantrekkingskracht op  hoger opgeleiden en op de midden en hogere 

inkomensgroepen; 
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• De grootstedelijke problematiek groeit; 

• Het koopkrachtinkomen houdt geen gelijke tred met dat in de 

regiogemeenten; 

• Een aantal wijken vraagt meer aandacht door sociaal-economische 

segregatie of leefbaarheidsproblematiek. 

Deze feiten onderstrepen het belang om te investeren in goede en toegankelijke 

maatschappelijke en culturele vrijetijdsvoorzieningen in de gemeente. 

 

10.2  Analyse 
 
De mogelijkheden tot actieve culturele ontplooiing van de Nederlanders zijn helaas geen       

vanzelfsprekendheid meer, zo constateert de Raad voor Cultuur, adviesorgaan voor de 

regering (rapport maart 2014). In snel tempo verminderen door bezuinigingen in 

gemeenten en provincies de mogelijkheden voor actieve cultuurparticipatie. Navenant 

daalt ook de deelname aan kunstbeoefening over bijna de gehele linie. Lokale, 

gesubsidieerde voorzieningen zoals centra voor de kunsten vormden lange tijd de 

vanzelfsprekende spil voor actieve cultuurparticipatie. Nu moeten deelnemers steeds 

meer op zoek naar alternatieve plekken om lessen te kunnen volgen. Kwaliteit en 

continuïteit staan onder druk, omdat veel mensen zijn aangewezen op aanbieders in een 

markt die nog niet goed is uitgekristalliseerd. Zelfstandigen organiseren zich, maar zij 

kunnen de kwaliteit van hun programma’s nog niet garanderen. De raad maakt zich over 

deze ontwikkelingen zorgen.  

Een sociale gemeente, aldus de Raad,  vindt het belangrijk dat  kwetsbare 

bevolkingsgroepen, zoals minder draagkrachtigen, zorgbehoeftigen en ouderen, bij de 

gemeenschap betrokken worden door actieve cultuurparticipatie. Dit kan door locaties 

te zoeken dicht bij hun leefomgeving en anderszins de drempels te verlagen (met name 

ook financieel) 
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10.3   Doelstelling 
 

 gevarieerde muziek brengen gericht op het bereiken van een zo groot mogelijk 
publiek (bijv. Carmina Burana, moderne werken, 'Zaans' georiënteerde werken, 
matineeconcerten; 

 bevordering van de muzikale ontwikkeling van de Zaanstreekbewoners door 
bijzondere concerten (bijvoorbeeld de Matthäus Passion), in aansluiting op de 
populariteit van het TV programma The Passion; 

 stimulering van het beoefenen van de koormuziek bij de Zaanstreekbewoners 
door workshops, openbare repetities; 

 optreden in verzorgingstehuizen voor ouderen en in verpleegtehuizen; 

 vergroten bekendheid van de Zaanstreek als culturele regio en Zaanstad als 
culturele gemeente; 

 leveren van een bijdrage aan bijzondere gemeentelijke evenementen. 
 
10.4   Acties  

 

 tweemaal per jaar een klein concert, laagdrempelig qua tijdstip en toegangsprijs; 

 uitvoeren van de Matthäus Passion in 2020 en verder, volgens traditie, om de vier 
jaar; 

 openbare repetities 3x per jaar, elke eerste dinsdag van de maand; 

 workshops, eventueel in PKKZ verband; 

 zo mogelijk organiseren van een "Zaans" concert, herkenbaar en aantrekkelijk 
voor de inwoners; 

 (in overleg met gemeente e.a. organisaties:) concrete medewerking aan 
evenementen in Zaanstad of optreden in verzorgingstehuizen. 

 
 

11   Bereiken van jongeren in de Zaanstreek 
 

11.1   Inventarisatie   
 

In Nederland bezoekt 96% van de jongeren tussen 12 en 19 jaar nooit een klassiek 
concert (Vervoorn, 2003). Gesteld moet worden dat ook de concerten van de COV zelden 
bezocht worden door jongeren beneden 35 jaar. Dit betekent niet alleen vergrijzing van 
het publiek, ook de toekomst van de koren zelf loopt gevaar door terugloop van 
ledenaantallen. De COV probeert haar ledenaantal op te voeren van 78 naar 100, maar 
de ledenwerfacties, met name gericht op het werven van jongere leden zijn nog niet erg 
succesvol. 
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11.2   Analyse  
 
"De klassieke muziek staat bekend als stoffig en stijfjes, gespeeld voor een gehoor met 
veel te veel grijze haren" aldus Elise Klaassen, voorzitter van het Nijmeegs  
Studentenorkest, zelf een jongere, "maar dat imago klopt niet: de beleving ervan is 
intenser dan bij de meeste andere vormen van muziek". Klassieke muziek is een 
complexe kunstvorm, om die te waarderen moeten competenties worden aangeleerd. 
De kennis bij jongeren van kunst en cultuur is meestal beperkt. Ook is er geen aansluiting 
bij de leefwereld van de jongere. De generaties die na 1960 zijn opgegroeid, zijn cultureel 
anders ‘geprogrammeerd’. Deze programmering heeft ervoor gezorgd dat de jongere 
generaties niet de benodigde vaardigheden voor traditionele cultuur hebben ontwikkeld. 
Jongeren gaan meer met leeftijdsgenoten om; de invloed van ouders neemt af; er zijn 
steeds meer op jongeren gerichte vrijetijdsvoorzieningen en jongeren hebben een eigen 
kamer met eigen apparatuur waardoor ze in staat zijn zich in hun eigen smaakuniversum 
terug te trekken. De voorkeur voor populaire cultuur is niet langer een kwestie van 
jeugdige onbezonnenheid, maar met het ouder worden blijft de voorkeur voor populaire 
cultuuruitingen bestaan. De cultuurparticipatie heeft te lijden onder de toegenomen 
concurrentie van andere vrijetijdsbestedingen (De Haan, 2000). Er is niet alleen steeds 
meer te doen op het gebied van kunst en cultuur, ook het aanbod op gebied van sport, 
recreatie en amusement groeit enorm” (De Haan 2001, Van den Broek 2000, Ranshuysen 
2001). 
 
11.3   Doelstelling  
 
Muziekeducatie in het voortgezet onderwijs is een middel om jongeren te interesseren 
voor klassieke muziek en een nieuw publiek te werven voor de toekomst. Docenten 
moeten daarbij geholpen worden door de professionele culturele instellingen op dit 
terrein. Daarin kan, waar mogelijk,  ook een rol worden gespeeld door de COV 
Zaanstreek. Onderzocht zal worden of binnen het muziekonderwijs ook ruimte gecreëerd 
kan worden om de Zaanse jeugd met ons koor en onze muziek kennis te laten maken. 
 
11.4   Acties 
 

 Contact leggen met de middelbare scholen in de Zaanstreek om eenmaal per jaar 
in (elk jaar een andere) school een miniconcert te geven;  

 idem om te onderzoeken of het COV een bijdrage kan leveren aan het vak 
muziekonderwijs (culturele en kunstzinnige vorming) in bepaalde (hoogste) 
klassen. Hierbij kan ook gedacht worden aan stages/werkstukken van leerlingen 
gericht op optredens/repetities etc. van de COV; 

 contact leggen met jeugdkoren in de Zaanstreek om een bijdrage te verlenen aan 
concerten van de COV, en vice versa. 
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12   Programmering 
 
Onderstaande programmering betreft het door het bestuur overgenomen voorstel van 
de muziekcommissie. Naast de programmering van grote concerten - die alleen kunnen 
worden gegeven voor zover de financiële middelen dit jaarlijks toelaten - wordt er in de 
4-jaarlijkse planperiode in elk geval  ruimte gecreëerd voor kleine, laagdrempelige 
concerten en optredens in het kader van de gemeentelijke jaarsubsidies.  
Dit om de maatschappelijke doelen van de COV voor de komende vier jaren, zoals 
beschreven in de hoofdstukken 9, 10 en 11, te realiseren. 
In deze programmering is tevens ruimte gecreëerd voor samenwerking met andere 
verenigingen en disciplines in de Zaanstreek. 

 

Maart  
2017 

Passieconcert (Oostzijderkerk)   
      •   Bach             - Actus Tragicus 
      •   Telemann   - Du aber Daniël 
      •   Carissimi     - Jonas 
      •   Buxtehude - Jesu, meines Lebens Leben 
 

Barokorkest  
Florilegium Musicum; 
4 solisten 

Oktober  
2017 
Jubileumconcert 
(90 jarig 
bestaan COV) 

Gounod:    Messe Solennelle de Ste. Cécile 
Gluck:         Treurkoor uit Orfeo ed Euridice 
Donizetti:  Bediendenkoor uit Don Pasquale 
Verdi:         Cavatina uit Nabucco 
Wagner:    Walter's Prijslied 
Rossini:      Gebed uit Mosè in Egitto 
Mascagni:  Paashymne uit Cavalleria rusticana 

Promenade-orkest, 
3 solisten  
m.m.v. 
- Harpensemle 
- Kamerkoor        
Krommenie 

Voorjaar  
2018 

H. Purcell: Dido & Aeneas, the Funeral sentences Groot orkest met 
solisten 

Najaar  
2018 

Mozart:     Requiem 
Zelenka:    Missa Omnium Sanctorum 

Klein Ensemble 
 

Voorjaar  
2019 

Bach:          Markus Passion Amateurorkest 

Najaar  
2019 

Poulenc:   Stabat Mater 
Bruckner: Mis No. 1 

Groot orkest 

Voorjaar  
2020 

Bach:         Matthäus Passion Groot orkest, 
Solisten 
Kinderkoor 

Najaar  
2020 

Rossini:     Petite Messe Solennelle Begeleiding 
twee vleugels 

Voorjaar  
2021 
(4 mei) 

Vivaldi:     Gloria  
Orban:      Stabat Mater 
Fauré:        Requiem 

in het kader van  
4 mei 
Dodenherdenking 

Najaar  
2021 

Widor:      Opus 36 in samenwerking met 
Mannenkoor Wormer 
of delegatie ZIM 
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13   Vieringen en Jubilea 
 

13.1 Inventarisatie 
 
Naast het zingen is het belangrijk om bijzondere gebeurtenissen met elkaar te delen en 
te vieren om daarmee het sociale aspect van de koorzang vorm te geven.  
 
Vaste vieringen: 

 Nieuwjaarsreceptie 

 Jubilea 
Op 28 oktober 2017 viert de COV zijn 90 jarig bestaan, met een groot concert en een 
feest voor de leden. De voorbereidingen hiervoor zijn gaande. 
 
Spontane vieringen: 

 Verjaardagen van dirigent en repetitor 

 Jubilea van koorleden 
 
13.2 Analyse 
 
Op zich lopen de vieringen en het stilstaan bij jubilea goed. Het lijkt zinvol om e.e.a. vast 
te leggen en te structureren door middel van een draaiboek. Ook ontbreekt het aan 
beleid in geval van overlijden van leden of verzoeken tot medewerking aan rouw- en 
trouwplechtigheden. Dit wordt nu per situatie vormgegeven.  
 
13.3 Doelstelling 
 
Structureren van de organisatie en de bekostiging van vieringen en jubilea. 
 
13.4 Acties 
 
Per keer zal zorgvuldig en in overleg met de penningmeester naar een verantwoord 
budget gekeken moeten worden. In overleg met het bestuur moet de bekostiging ervan 
per keer worden vastgesteld. Het is wenselijk om jaarlijks een bedrag hiervoor te 
reserveren op de begroting. Het bestuur stelt een procedure op bij verzoeken voor 
medewerking aan rouw- en trouwplechtigheden. In het kader van het 90 jarig jubileum 
van de COV Zaanstreek in het najaar van 2017 is door het bestuur een 
jubileumcommissie samengesteld om nader vorm te geven aan de viering van dit 
jubileum. 
Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds is inmiddels een aanvraag gedaan ter (gedeeltelijke) 
bekostiging van dit bijzondere, niet reguliere concert. Ook zijn subsidieverzoeken 
gezonden aan het Honig-Laanfonds en het P.W. Duyvisfonds. 

 
 
 
 

 


