Belangrijke informatie over de Nederlandse koorsector.

Bekijk deze mail via uw internetbrowser

KOORNETWERK NEDERLAND | Persbericht - 22 mei 2017

Koornetwerk Nederland bouwt
aan nieuw gezicht voor koorsector
Op 2 juni a.s. zal de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) officieel overgegaan in
Koornetwerk Nederland. De nieuwe organisatie gaat zich profileren als het centrale aanspreekpunt
voor de Nederlandse koorsector. Koornetwerk Nederland vertegenwoordigt ruim 140.000
amateurkoorzangers vanuit de aangesloten korenbonden. Met de verandering van de
organisatiestructuur kan voortaan ook iedere andere organisatie die zich zonder winstoogmerk
inzet voor de Nederlandse koorsector lid worden.

Met meer dan 1,7 miljoen actieve koorzangers -amateurs en professionals- is de koorsector veruit de
grootste kunstensector van Nederland. Koornetwerk Nederland ontwikkelt meerjarenbeleid en initiatieven
om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en
educatie te borgen voor de toekomst.

Met de start van Koornetwerk Nederland is tevens een nieuw bestuur aangesteld. Het voorzitterschap is in
handen van Daphne Wassink, een ervaren bestuurder en beleidsmaker, tevens vicevoorzitter van de
European Choral Association. Zij vormt samen met secretaris Herman Schimmel en penningmeester Roel
Bueneker het dagelijks bestuur. Overige bestuursportefeuilles worden ingevuld door Roy Voogd voor
communicatie, Annalisa Schmad voor deskundigheidsbevordering en Jos Raemaekers voor activiteiten.

Verbindingen binnen de koorsector
Tijdens de eerste bestuursbijeenkomst is uitgesproken dat de komende jaren actief ingezet wordt op het
stimuleren van verbindingen tussen alle betrokkenen binnen de sector. Van amateur tot professional en
van educatie tot podia. Diverse bestuursleden hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het Manifest
Samen Zingen 2020, dat in maart jl. aan de Raad voor Cultuur is aangeboden. Het Manifest is
ondertekend door ruim 300 professionals en organisaties uit de koorsector en was aanleiding voor een
eerste expertmeeting met de Raad voor Cultuur ter voorbereiding van hun advisering over het
cultuurbeleid voor 2021 en verder. Ook Koornetwerk Nederland zat aan tafel.
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Koornetwerk Nederland
Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Voorzitter - Daphne Wassink

Bestuurslid Communicatie - Roy Voogd

Secretaris - Herman Schimmel

Bestuurslid Deskundigheidsbevordering - Annalisa Schmad

Penningmeester - Roel Bueneker

Bestuurslid Activiteiten (Evenementen) - Jos Raemaekers

Huidige aangesloten leden:
Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland (BCGZN)
Bond voor Smart & Levensliederen (BVSL)
Korenbond Lichte Muziek (BALK)
Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON)
Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB)
Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV)
Landelijke Organisatie van Ouderen Koren (LOVOK)
Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden (LOPRZ)
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV)
Shanty Nederland
Vereniging Toonkunst Nederland (VTN)

U ontvangt deze mail omdat wij denken dat u en/of uw lezersdoelgroep of relatienetwerk belang heeft bij deze persinformatie.
Koornetwerk Nederland vindt privacy echter belangrijk. U heeft daarom de volgende mogelijkheden om deze mailing voortaan
op een andere wijze te ontvangen:

1.

Wijzig zelf uw gegevens: KLIK HIER

2.

Schrijf uzelf uit van deze medialijst.

