Regiobijeenkomst van ShantyNederland
7 april 2018, Deurne

Deurne geniet landelijke bekendheid door een aantal streekromans van Toon Kortooms
(geb. Deurne), waaronder ‘Help, de dokter verzuipt’ uit 1968, dat later ook verfilmd werd.
Ons trefpunt was het Sociaal Cultureel Centrum Den Draai in Deurne, geleid door Jan en
Anita van den Eijnden, waar wij hartelijk werden ontvangen.
Magere opkomst
Van de 45 koren in Brabant waren er 8 gekomen: in totaal 16 leden. Ons bestuur met 6
personen stond daarmee in schril contrast. Wat teleurstellend.
Hieronder een kort overzicht van wat we besproken hebben.
Koorverzekeringen
Onze voorzitter Kees Driesprong opende de vergadering en bedankte de regiobestuurders
voor de goede locatie. Ook was er een hartelijk welkom aan de familie Braam die het
onderwerp ‘verzekeringen’ kwam toelichten. Johan Braam assurantiën heeft namelijk
speciaal voor koren diverse mogelijkheden. Meer info vind je op onze website van Shanty
Nederland. Je kunt je via www.braamassurantien.nl aanmelden om je verzekeringen voor het
koor door te lichten of een offerte aan te vragen voor bijvoorbeeld instrumentenverzekering,
evenementenverzekering of een inventarisverzekering.
Online
Henk Pijnnaken gaf een opsomming van de mogelijkheden van de website: wat kan er wel
en niet. Gebruik in de e-mail de BCC, vanwege de privacy-wetgeving. Daarom mogen we
ook geen ledenlijsten publiceren op onze websites. Hackers en robots slapen niet en zijn 24
uur per dag bezig om gegevens te ontfutselen van je site.
Buma-Stemra
Kees Driesprong gaf een uiteenzetting over de Buma-Stemra-Femu. Hij kwam met een
dringend verzoek om tijdens de optredens de te zingen liederen te noteren. Deze moeten
ieder jaar aangeleverd worden aan Buma-Stemra.
Dirigentenovereenkomst
Op onze website vind je meer informatie. Onder andere ook de vrijwaringonkostenvergoedingen.

Om 12.30 uur was er een lichte lunch, verzorgd door het Partycentrum en aangeboden door
Shanty Nederland. Daar kon men verder kennismaken namen en gegevens uitwisselen.
Wijzigingen doorgeven
Tineke Rozemeijer gaf een advies aan de secretaris van de koren om per mail
veranderingen door te geven en niet telefonisch. Als je vragen hebt, doe het dan via het
formulier op onze site van Shanty Nederland, dan ligt het in ieder geval vast en krijg je
binnen enkele dagen bericht.
Jeugd
Zeegers Postma gaf een uiteenzetting over de schoolprojecten die in diverse provincies
lopen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar niet alleen groepen 6- 7 en 8 zijn welkom
maar ook aan de 18 tot 35 jarigen moet meer aandacht besteed worden. Spreekt je dit aan,
kijk dan op onze website van Shanty Nederland schoolprojecten, pagina Opvolging.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze gaat vanaf 25 mei 2018 in. Ook voor de koren betekent dit iets. Op onze website staat
meer informatie. Ook vind je bij ‘Documenten’ de formulieren die de koren moeten invullen.
Einde
Om 14.30 uur was de regiovergadering afgelopen en kon er een drankje worden genomen.
Bij het informeel samenzijn kregen wij veel lovende reacties over de besproken
onderwerpen.
En daarna keerde iedereen weer huiswaarts.
Regio bestuurders Adrie Braber en Henny Bezemer.

