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Het bestuur keek uit naar een jaar waarin Stichting Koorplein Noord-Brabant de
kinderkoorzang actief verder zou ondersteunen en uitbouwen. Het verliep echter een
beetje anders. Na de lockdown in winter/ voorjaar van 2021 kwam er een tweede
lockdown in december. Al met al was het weer een jaar waarin we onze aandacht
moesten richten op gezond blijven. Toch heeft Stichting Koorplein Noord-Brabant
grote stappen kunnen zetten in dit tweede ongemakkelijke Corona jaar. Een belronde
waarbij alle contacten persoonlijk werden benaderd leverde inzicht op in de wensen
van de koren en hun bestuurders.
Gelukkig kon het samenwerkingsproject met de Hogeschool voor de Kunsten: Fontys
in Tilburg in september/ oktober 2021 wel doorgang vinden. Dit
samenwerkingsproject: ‘Een nieuw lied’, leverde nieuwe liedjes op en 1800
basisschoolkinderen genoten van de lessen die de AME studenten gaven op alle
basisscholen in Schijndel. Het lijkt erop dat het samenwerkingsproject ‘Een nieuw
lied’ een vast onderdeel gaat worden van de opleiding docent muziek.
Het bestuur heeft weer wat wisselingen ondergaan: we mochten Jos Vervoort
verwelkomen en namen afscheid van zowel Ton van de Weem als van Margriet
Geenen. Ook de ambtelijk secretaris gaf in juni 2021 te kennen dat ze haar
werkzaamheden voor Stichting Koorplein niet wilde continueren. Haar taken zijn
inmiddels opgepakt door het gehele bestuur. We hopen in 2022 het bestuur weer
voltallig te maken én hebben eerste stappen genomen om te onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om een coördinator aan te stellen.

Margré van Gestel, voorzitter
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Locatie
Het Infocentrum van Koorplein Noord-Brabant is gevestigd in de
Abdij van Berne
Oscar Romerozaal
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk
Met ingang van 1 september 2015 is het Infocentrum gehuisvest in de Oscar Romerozaal
van de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Het is de centrale vergader- en
ontmoetingsplaats van Koorplein. De uitgebreide bibliotheek aldaar staat ten dienste van
dirigenten, studenten en docenten. Tot 2019 werd de verzameling partituren en bundels voor
beginnende en gevorderde kinder-, jeugd- en jongerenkoren én het zangonderwijs steeds
aangevuld met nieuwe uitgaven. Anno 2020 worden er van nieuw verschenen bundels en
methoden recensies opgenomen in de nieuwsbrief én op de website geplaatst. Daarnaast
wordt er ook aandacht geschonken aan liedmateriaal, -bewerkingen en specifieke zettingen
die de huidige toets der kritiek kunnen doorstaan. Deze uitgelichte werken worden
gedigitaliseerd en in een database opgeslagen. Dit materiaal is via de website van Koorplein
gratis toegankelijk, uiteraard voor zover dit juridisch is toegestaan.
Het bestuur:
In het bestuur waren, tot december 2021, de volgende vrijwilligers actief:
voorzitter:
Margré van Gestel;
secretaris:
Margriet Geenen;
penningmeester:
Jan Buil;
vicevoorzitter:
Ton van de Weem;
bestuurslid:
Karin Tooren.
Adviseur:
Rick Muselaers.
In december 2021 hebben we afscheid genomen van Ton van de Weem en Margriet
Geenen.
We verwelkomden in december 2021 Jos Vervoort als bestuurslid. Naar een vijfde
bestuurslid/nieuwe secretaris wordt nog gezocht.
Taakverdeling binnen het bestuur:
Het bestuur heeft in 2021 de diverse aandachtsgebieden en de daaraan gekoppelde
verantwoordelijkheden verdeeld en enkele commissies geformeerd.
Commissies
Commissie historie en bibliotheek: Edith Haverkamp-Wesselink (met ondersteuning van Jos
Vervoort, Jan Buil en Margré van Gestel)
Commissie: koor3daagse ‘Zin in Zingen’ 2022- 2023: Margré van Gestel, Jan Buil.
Contactpersoon basisschool: Margré van Gestel
Contactpersoon conservatoria en Pabo: Jan Buil
Contactpersoon advies oprichting kinderkoren: Margré van Gestel
Contactpersoon Stichting Maestro: Karin Tooren
Nieuwsbrief: Rick Muselaers en bestuur
Tijdens bestuursvergaderingen informeerden medebestuursleden, die Koorplein
vertegenwoordigden in een projectgroep/ commissie, het bestuur over de voortgang van
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bijvoorbeeld ‘Brabant Luidkeels’, project nieuw liedmateriaal, Rooi Vol Koren, lidmaatschap
Koornetwerk Nederland, contact Stichting Maestro, et cetera.
Ambtelijk secretaris
Tabu Elstgeest ondersteunde het bestuur tot juli 2021. Zij notuleerde tijdens vergaderingen,
verstuurde agenda’s en notulen, archiveerde de bestuursstukken, beheerde het infocentrum
en was het eerste aanspreekpunt voor vragen van derden. Ze hield de gegevens op de
website actueel. In het najaar nam Stichting Koorplein afscheid van haar. Haar taken zijn
door verschillende bestuursleden overgenomen.
Vergaderingen in 2021
Er hebben in 2021 8 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, zowel online als live, en wel
op:
12 januari, 2 februari, 17 maart, 26 maart, 7 juli (live), 22 september (live), 3 november (live)
en 15 december (live).
Overleg in klein verband:
Naast de plenaire bestuursvergaderingen zijn er verschillende (soms online) bijeenkomsten
‘in klein comité’ georganiseerd om voorbereidingen te treffen voor, of een start te maken met
projecten, brainstormsessies en/of gesprekken met samenwerkingspartners.
Geplande, maar niet gerealiseerde activiteiten in 2021:















Project Brabant Luidkeels 6 en 7 maart 2021: Verschillende bestuursleden hebben
als vertegenwoordigers van Stichting Koorplein zitting in de projectgroep Brabant
Luidkeels, de financiële commissie, de programmacommissie en de P.R. commissie.
Project Brabant Luidkeels 2021 is helaas wegens Corona uitgesteld.
Project ‘Zingen in Brabant’ ligt op de plank. Het quodlibet, geschreven door Leo
Aussems voor de gehele basisschool, is gereed om uitgezet te worden op de
basisscholen.
Zuid-Nederlands kinderkoor werkt mee aan de Carmina Burana: 6 juni 2021 (afgelast
i.v.m. Corona)
Koor3daagse 2021 (geen doorgang i.v.m. Corona)
5 koren die een kinderkoor adopteren (geen doorgang i.v.m. Corona-stop)
Gerealiseerde activiteiten in 2021:
Formuleren opdracht compositie Kinderopera. (traject vordert)
In samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten (AME, Academie Muziek
Educatie) in Tilburg is in 2021 een eerste samenwerkingsproject uitgerold. 13
studenten schreven nieuw liedmateriaal. Zij kregen feedback op hun liedjes door een
landelijke commissie en gingen daarna de basisschool in waar ruim 1800 kinderen de
nieuwe liedjes aangeleerd kregen. Op 17 oktober 2021 vond ’de Grande Finale’
plaats in sportcomplex De Dioscuren in Schijndel.
Twee bestuursleden hebben een artikel geschreven over het project ‘Een nieuw lied’.
In februari 2022 zal dit geplaatst worden in ‘De Pyramide’ van Gehrels Muziekeducatie.
Overleg heeft plaatsgevonden tussen het bestuur van Stichting Koorplein en het
bestuur en de organisatie van Rooi Vol Koren om te komen tot de start van een
kinderkoor in Sint-Oedenrode. Plaatsing van een oproep via Sjors Creatief, publiciteit
via de lokale weekbladen, Omroep Meierij, de website van Rooi Vol Koren en
nieuwsbrieven hebben al geresulteerd in aanmeldingen. Een dirigent is aangezocht
en de repetities zijn gepland in het voorjaar 2022.
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Muziekbibliotheek
Edith Haverkamp heeft sinds 2020 de taak op zich genomen van muziekbibliothecaris. Ze
beheert de bibliotheek, reikt liedjes aan, schrijft achtergrondartikelen om zowel in de
nieuwsbrief, als op de website te plaatsen. Doordat zij vele jaren met Harrie Muskens heeft
samengewerkt, kent ze de historie van Stichting Koorplein als geen ander. Van haar
historische kennis is door het bestuur veelvuldig dankbaar gebruik gemaakt.
Nieuwsbrief
Er zijn in 2021 twee nieuwsbrieven uitgegaan: een in maart en in december.
Website
De website functioneert nog niet helemaal naar wens. Gerealiseerd is de portal ‘Mijn
koorplein’. Maar qua lay-out, kleurgebruik en invulling zijn er nog vele wensen. Het plaatsen
van nieuwsberichten, foto’s en video’s van projecten is nog redelijk omslachtig.
Samenwerkingsverbanden en partners in kunst en cultuureducatie
In 2021 zijn er verkennende en informatieve gesprekken gevoerd, of concreet samengewerkt
met een of meerdere van de volgende organisaties:
Nationaal:
 Gehrels Muziekeducatie
 Internationaal Vocalisten Concours (IVC)
 Nederlands Blazers Ensemble (NBE)
 Koornetwerk Nederland
 ZIMIHC theaters Utrecht: Leading Voices: koren festival 22-31 juli 2022 te Utrecht
 Keunstwurk Fryslân
Regionaal:
 Brabant Koor
 Stichting EduVox
 Eindhovense Koren Federatie
 Federatie Tilburgse Zangverenigingen
 Fontys Hogeschool voor de Kunsten
 Kunstloc Brabant
 Samenwerkingsverband Korenveld
 Stichting Maestro
 Stichting Rooi Vol Koren
 Zuid Nederlands Concert koor
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Verkort financieel verslag:

BALANS
31-12-2020
Activa

31-12-2021

Passiva

Aanschaf apparatuur

Activa

Passiva

1.591,00

Afschrijving apparatuur
Kas

400,00
64,00

30,25

ING Betaalrekening

20.467,60

16.975,91

ING Spaarrekening

7.002,83

7.002,83

Vooruitbetaalde bedragen

4,70

Nog te betalen (kortlopende schuld)

1.037,38

Nog te besteden subsidiebedrag

548,84

6.048,38

Eigenvermogen

20.448,67
27.534,43

27.534,43

24.655,85
25.604,69

25.604,69

EXPLOITATIEREKENING
2020

2021

Lasten
Bestuurskosten

6.875,96

6.134,47

Infocentrum

1.883,84

2.309,72

Activiteitskosten "Een nieuw lied"
Investeringen t.b.v. Activiteiten

11.444,85
2.496,50

Brabant Luidkeels
Website
Naar balans

582,36
1.893,89

1.513,39

20.448,67

24.655,85

33.598,86

46.640,64

Baten
Openingsbalans

12.613,44

Stg. Cult. Vorming Jeugd

20.970,42

Subsidie provincie Noord-Brabant

20.448,67
15.000,00

Vrijval reservering voorgaande jaren

6.048,38

Aandeel bestuur in activiteiten

5.141,25

Incidentele baten en lasten

6

15,00

2,34

33.598,86

46.640,64

