HEET VAN DE VOORZITTER

Beste bestuursleden van onze shantykoren.
Het bestuur van ShantyNederland heeft gisteren op 17 februari 2021 vergaderd en praktisch
de gehele vergadertijd is gebruikt voor de ingekomen post van koor besturen.
Vragen over BUMA, Corona, Vaccinaties en over hoe weer te kunnen gaan oefenen.
In deze Nieuwsbrief wil ik me beperken tot uitleg over onze facturatie over 2021 en de
verleende BUMA kortingen.
ShantyNederland is met ongeveer 11.000 zangers en zangeressen lid en tevens een
onderdeel van KNN (Koor Netwerk Nederland). In totaal zijn dat voor Nederland 25
koepelorganisaties (net zoals SN) met in totaal 140.000 zangers en zangeressen met een
grote diversiteit.
Koepel KNN behartigt als overkoepelende organisatie de belangen en contracten naar de
BUMA. Echter staan wij op het standpunt dat er, mede door onze koren gezongen repertoire,
betere condities kunnen worden afgesproken met de BUMA.
Als Bestuur van ShantyNederland hebben wij in 2020 veel tijd gestoken in de rechtstreekse
onderhandelingen met de BUMA. Dit heeft nog niet geleid tot een overeenstemming over
een eventueel nieuw af te sluiten contract tussen BUMA en ShantyNederland. Hier blijven wij
zeker aan werken.
Wat heeft KNN inzake corona kortingen op BUMA afdrachten kunnen bewerkstelligen?
KNN heeft bereikt dat BUMA de RIVM richtlijnen zal volgen met betrekking tot de tijden dat
het verbod er was op koorzang. Over een langere tijd was met de BUMA niet te praten.
In de 1e Lock down was dat een periode van 16 weken en in de 2e Lock down een periode
van half november 2020 tot eind december 2020, dus 6 weken.
In totaal was in die periode in 2020 22 weken geen wettelijke mogelijkheid tot koorzang.
BUMA hanteerde als korting dus 22/52 van de contributie over 2020.
Wij van ShantyNederland hebben dat pas kunnen verrekenen met de contributiebetalingen
van 2021 aangezien de kortingen voor een deel pas in 2020 zijn verrekend met
ShantyNederland en een behoorlijk deel tot vandaag nog niet is uitbetaald.
Gezien onze eerdere Nieuwsbrief, waarin wij nog positiever waren over de onderhandelingen
met BUMA, hebben wij als coulance de korting afgerond op 50% dus over 26 weken i.p.v. de
22 weken.
Het feit dat we nu in 2021 nog steeds niet hebben kunnen zingen staat dus los van onze
facturatie en wordt later dit jaar met de BUMA gecommuniceerd.
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Met de facturatie van 2022 wordt de wettelijke periode van niet mogen zingen van het RIVM
over 2021 dan weer verrekend.
Wij zullen dan weer de dezelfde openheid betrachten zoals u dat van ons gewend bent.

Wij begrijpen ook de brieven dat veel koren al 9 maanden niet hebben kunnen zingen.
KNN is een organisatie met een grote diversiteit van koren en heeft slechts de wettelijke
RIVM periode van niet kunnen zingen als korting bij de BUMA kunnen bewerkstelligen.
U moet begrijpen dat er ook veel kleine koren zijn of shantygroepen van 4, 6 of 8 personen.
Deze groepen hebben in die tussenliggende periode tussen de twee Lock downs makkelijker
kunnen oefenen en zingen dan de grote koren ( 40 personen en meer) met veel ouderen en
in kleine slecht te ventileren repetitieruimtes.
Jullie mogen ervan overtuigd zijn en blijven dat wij als bestuur van ShantyNederland er alles
aan zullen doen en reëlere kortingen blijven bedingen.
Wij hopen met jullie dat er snel een einde komt aan deze periode en zien er al naar uit dat,
als we gevaccineerd zijn, we meer vrijheden kunnen krijgen en met elkaar weer kunnen
zingen en elkaar ontmoeten.
Snel hierna zullen nog Nieuwsbrieven volgen over Corona algemeen, over Vaccinaties, over
hoe om te gaan met Festivals in 2021, onze ALV in 2021 en de overige punten die nog op
onze agenda staan.
Blijf je mail box in de gaten houden voor onze post en blijf positief en vooral gezond.
Hopelijk kunnen we elkaar dan weer snel ergens ontmoeten.
We gaan er natuurlijk van uit dat jullie onze factuur over 2021 gewoon zullen betalen.
Met vriendelijke shanty groeten namens alle bestuursleden
Kees Driesprong
(voorzitter)
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