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BELEIDSPLAN 
 

Grondslag en doelstelling 
Het beleidsplan is geschreven vanuit de statutaire grondslag dat de vereniging de Bijbel 
aanvaardt als Gods Woord en dat vanuit dat beginsel het beoefenen van de zangkunst 
wordt aangewend als een mogelijkheid om Gods Naam uit te dragen en te verheerlijken 
(artikel 2). Het doel van de vereniging is het zingen van geestelijke en andere muziek, al of 
niet met instrumentale begeleiding (artikel 3, lid 1). De middelen om tot dat doel te komen 
worden hieronder omschreven. 
 

Missie 
Het koor brengt liederen ten gehore, die een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Dit 
vindt plaats door eigen concerten te organiseren, door mee te werken aan door andere 
partijen georganiseerde concerten, door het verlenen van medewerking aan kerk/-
zangdiensten, door op te treden in verzorgingsinstellingen, door het organiseren van 
muzikale evenementen of het verlenen van medewerking daaraan. 
 

Visie 
Het koor streeft er naar om structureel op een zo hoog mogelijk muzikaal peil binnen en 
buiten de regio zijn rol te vervullen, hetgeen een zo optimaal mogelijke inzet van de leden 
vereist. Die inzet wordt bewerkstelligd door het houden van wekelijkse repetities onder 
leiding van een hoog gekwalificeerde dirigent. 
 

Repertoire 
Het repertoire omvat voornamelijk geestelijke muziek, waaronder spirituals, maar ook 
profane muziek en vaderlandse liederen. Dit repertoire, dat systematisch is ondergebracht 
in een muziekbibliotheek, wordt in samenspraak met de dirigent doorlopend 
geactualiseerd. 
 

Muzikale leiding 
Het koor staat onder deskundige leiding van Freddy Veldkamp, die in het jaar 1999 
aantrad. Hij leidt de repetities van het koor en is ook verantwoordelijk voor de 
samenstelling en de uitvoering van de optredens. Als ondersteuning is er een 
Muziekcommissie die verantwoordelijk is voor de uitgifte en de inname van de 
muziekstukken. Er is regelmatig overleg tussen de dirigent en de Muziekcommissaris. 
Bij optredens in kerken bedient de dirigent zich van een vaste begeleider, wisselend op 
piano, vleugel of orgel.  
 

Aantal optredens op jaarbasis 
Mede gelet op de gemiddelde leeftijd van de koorleden is het streven er op gericht op 
jaarbasis ongeveer 10 optredens te verzorgen.  
Een vast gegeven is dat er jaarlijks een Kerstconcert wordt georganiseerd en jaarlijks ook 
een Passieconcert. Vaste kerken die het koor regelmatig vragen voor medewerking aan 
kerk-/zangdiensten zijn de Hervormde Kerk te Vaassen, de Gereformeerde Kerk De 
Tabernakel te Vaassen, De PKN-kerk De Hofstad te Apeldoorn, de PKN-kerk De Drie 
Ranken te Apeldoorn, de commissie Apeldoorn Zingt/DMB te Apeldoorn, De PKN-kerk te 
Terwolde, de PKN-kerk te Nijbroek, de Hervormde Goede Herderkerk te Epe en de 
Gereformeerde Regenboogkerk te Epe. Voorts wordt het koor regelmatig gevraagd voor 
medewerking aan Benefietconcerten. Het koor is eveneens in beeld bij de Evangelische 
Omroep ten behoeve van het programma Nederland Zingt en bij de Reformatorische 
Omroep voor het maken van radio- en tv-opnames. 
Het bestuur tracht ieder jaar een evenwichtig soort optredens uit al de aanbiedingen te 
selecteren. 
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Financiën 
Het bestuur genereert de inkomsten uit de contributie die de leden betalen (huidig peil € 
45,-- per maand), uit de opbrengsten van door de Aktiviteitencommissie georganiseerde 
akties, uit donaties en uit giften. De uitgaven worden grotendeels bepaald door het 
honorarium van de dirigent, huur van de repetitieruimte, contributie aan de KCZB, 
verzekeringspremies en kosten aanschaf muziek. 
Het beeld is gezond, hetgeen te danken is aan het relatief groot aantal leden (huidige 
stand 94) en door de jaarlijkse bijdragen van een 20-tal vaste donateurs. 
Om het doen van donaties en giften door derden nog meer te stimuleren is het een goede 
zaak dat het koor de ANBI-status van de Belastingdienst verkrijgt. Nu artikel 29, lid 3, van 
de statuten op 24 maart 2022 door de Algemene Ledenvergadering is gewijzigd (bij 
ontbinding van de vereniging gaat het batig liquidatiesaldo naar een algemeen nut 
beogende instelling) wordt na ontvangst van de notatariële akte die status (opnieuw) 
aangevraagd. Na hopelijke toekenning kan het ANBI-nummer worden vermeld op de 
website van het koor en eventueel in bepaalde correspondentie. Omdat we dit jaar ons 85-
jarig bestaan als koor vieren en we in verband daarmee op 8 oktober 2022 een 
Lustrumconcert organiseren in de Grote Kerk te Apeldoorn, kan een dergelijke status 
stimulerend werken om sponsorgelden te verkrijgen. 
 

Bestuur en interne communicatie 
Het uit 7 personen bestaande bestuur vergadert maandelijks. De secretaris communiceert 
de besluitvorming via een vast medium naar de leden. Het statutair voorgeschreven 
dagelijks bestuur vergadert wanneer dit noodzakelijk, dit op aangeven van de secretaris. 
Ook is er specifiek overleg tussen individuele bestuursleden als dat nodig is. 
Het hoofdorgaan van het koor is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die één keer per 
jaar een algemene ledenvergadering houdt. Daarin worden in ieder geval de jaarlijkse 
financiele stukken beoordeeld en vastgesteld en individuelede voordrachten van het 
bestuur tot (her)benoeming van bestuursleden voorgelegd. De koorleden krijgen in brede 
zin de gelegenheid hun visie op zaken te vertolken. 
Het bestuur laat zich onder zijn verantwoordelijkheid bijstaan door een aantal commissies 
en werkgroepen. 
Het bestuur dan wel het dagerlijks bestuur heeft regelmatig afstemmingsoverleg met de 
dirigent. 
 

Communicatie naar buiten 
Het koor heeft sinds 32 jaar een koorblad met de naam “De Schalluit”. De uitgave van dit 
blad wordt verzorgd door een uit 4 personen bestaande redactie, die het blad 3 maal per 
jaar laat verschijnen. Het blad wordt grotendeels gefinancierd vanuit advertentiegelden. 
Het blad heeft een oplaag van 200 en wordt verspreid onder de koorleden, de donateurs, 
relaties en de adverteerders. 
 

Coronapandemie 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat er en paar maanden geleden weer een herstart met de 
repetities gemaakt kon worden en dat er weer optredens in de planning staan. De 
coronasituatie heeft een aanzienlijke impact op het koorgebeuren gehad maar de 
onderlinge verbondenheid is in stand gebleven, mede dankzij de inspanningen van het 
bestuur door doorlopend contact te houden met de leden en aandacht te schenken aan 
de, soms ernstige, ziektegevallen. 
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