
 
 
 
 

JAARVERSLAG NKF 2015-2016 
 

 
1. Naam van de instelling: 
 Stichting Nederlands Koor Festival 
 
2. RSIN nummer: 
 816348649 
 
3. Het postadres van de instelling: 
 Aalkeetstraat 5C , 3042 SB, Rotterdam 
 
4. Doelstelling: 

Het NKF zoekt als onafhankelijk bewaker van kwaliteit naar het beste binnen de 
Nederlandse koorwereld op regionaal en landelijk niveau en vormt daarnaast een 
belangrijke brug naar Europese samenhang in het monitoren van artistieke, kwalitatieve 
en creatieve koorwaarden. Door haar neutrale positie en consequente wijze van 
beoordeling en terugkoppeling vormt het NKF een centrale bron van informatie voor alle 
stakeholders in de koorwereld. 

 
5. Hoofdlijnen van het beleidsplan 

De cyclus 2015-2106 was het laatste jaar dat zonder gericht beleidsplan is 
georganiseerd. De doelstelling was maatgevend voor het organiseren van de competitie 
en haar voorrondes. Bij de herkansingen is coaching t.b.v. kwaliteitsverbetering ingezet. 
Daarnaast werden op basis van samenwerkingen met professionele koororganisaties 
additionele workshops en trainingen georganiseerd. Met ingang van het NKF 2017-2018 
wordt een start gemaakt met de uitrol van het NKF Beleidsplan 2017-2026. 

 
6. Functie van de bestuurders 

Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Zij worden benoemd voor drie jaar en kan worden herbenoemd 

 
7. Namen van de bestuurders 

Voorzitter  Roy Voogd 
Secretaris  Ruben Smits 
Penningmeester Maarten IngenHousz 
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8. Beloningsbeleid 
Het NKF drijft op de ondersteuning van vrijwilligers. Alleen in de directe 
managementverantwoordelijkheden (artistiek leider, zakelijk leider en productieleider) 
worden vaste vergoedingen geboden. Daarnaast bij het noodzakelijk inhuren van 
professionals, zoals juryleden en coaches. Het bestuur is volledig onbezoldigd. 

 
9. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 

A. INLEIDING 
In dit verslag geven wij in het kort het verloop weer van de cyclus 2015-2016 van het 
Nederlands Koor Festival. Voor het projectonderdeel Meet and Sing verwijzen we naar 
de inhoudelijke en financiële verslaglegging daarover.  
Het Nederlands Koor Festival (NKF) vindt in de huidige vorm sinds ongeveer tien jaar 
plaats. Daarvoor was het vele decennia een van de belangrijke activiteiten van de 
Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumkoren Nederland (KBZON). Daarna werd het 
een activiteit die gedragen werd meerdere landelijke koren-organisaties. Sinds het begin 
van deze eeuw is het NKF zelfstandig, met een onafhankelijk beleid en bestuur. Het 
NKF wil het platform zijn voor de Nederlandse koorwereld. Dat doen we op twee 
manieren: door het bevorderen van de kwaliteit van de koorzang en het vergroten en 
verbreden van de deelname van koren. De bevordering van de kwaliteit gebeurt vooral 
in de competitie en in de bijbehorende coaching. Het is een hele uitdaging om de finale 
van het NKF te bereiken, omdat de eisen daarvoor behoorlijk hoog zijn. En dat moet 
ook, omdat het NKF het beste wil laten horen op koorgebied. Het vergroten en 
verbreden van de deelname van koren is een tweede belangrijke doelstelling van het 
NKF. Wij willen zoveel mogelijk koren bereiken en deze de mogelijkheid bieden om 
zichzelf te ontwikkelen. We streven dus naar het bereiken van de hele breedte van de 
koorwereld. Dat komt ook tot uiting in de veelheid van soorten koren die we willen 
bereiken. Ieder koor is welkom: van gregoriaans koor tot popkoor en van kamerkoor tot 
oratoriumkoor; van middeleeuwen tot romantiek en van gospelkoor tot piratenkoor. 
 
B. DE STRUCTUUR VAN HET NKF 2015-2016 
De structuur van het NKF is eenvoudig. Er zijn voorrondes en er is een finale. Aan de 
voorrondes kunnen alle koren meedoen; in de Finale staan de koren die als beste uit de 
Voorrondes kwamen. Het beste Nederlandse koor in de Finale wordt Koor van het Jaar 
2016. Bij de voorrondes werken we meestal samen met organisaties die óf al een eigen 
evenement organiseren óf een aparte Voorronde willen organiseren. In de meeste 
gevallen zorgen we bij de voorrondes voor een eigen jury, maar in een aantal gevallen 
gaan we af op de resultaten van het evenement en kwaliteit daarvan. In 2015 leverde 
het BALK Top Festival finalekandidaten NKF. Voor de details over jurering en reglement 
verwijzen we graag naar nederlandskoorfestival.nl. 
 
C. DE CYCLUS 2015-2016 VAN HET NKF  
Dankzij een grondige voorbereiding door de staf kon de cyclus 2015-2016 na het GO 
van het bestuur eind september 2015 direct van start gaan, zij het zonder eigen 
voorrondes in datzelfde najaar. De voorrondes waarin het NKF-reglement werd 
toegepast, werden georganiseerd door het NKF zelf of door een partnerorganisatie. De 
voorronde in oktober 2015 in Roermond werd georganiseerd door VNK Limburg / 
Limburgs Korenfestival en leverde 3 directe finalisten en, naar later zou blijken, een 
herkanser / finalist op. Hiermee zette Limburg zich als zingende provincie op niveau 
direct op de NKF-kaart. Het BALK Top Festival (oktober 2015) leverde 3 directe 
finalisten en 1 wildcard op; een van de directe finalisten was een Vlaams koor en werd 
derhalve uitgesloten van deelname aan de finale; een andere directe finalist had in 
Roermond al een directe finaleplaats behaald. In het voorjaar van 2016 volgden 7 
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voorrondes: in Tilburg (Koorplein Brabant / Tilburgse Korenfederatie), Amsterdam ZO 
(The Revivals), Oldenzaal (NKF), Heerenveen (NKF), Middelburg (KoorPlein Zeeland), 
Utrecht (NKF) en Haarlem (NKF).  
 
Tendensen in de voorrondes 
Over de hele linie kan worden vastgesteld dat de deelname aan de voorrondes 
getalsmatig minder was dan in voorgaande cycli. Dit hebben wij toegeschreven aan de 
hoge prijs voor deelname voorronde, herkansing en finale: € 195. In contacten met de 
koren is dit punt herhaaldelijk naar voren gebracht. Daarnaast viel het GO voor de 
cyclus 2015-2016 relatief laat: eind september. Hierdoor was de voorbereidingstijd voor 
koren korter en –kennelijk- soms te kort. Deze 2 factoren hebben elkaar naar wij 
vermoeden versterkt. Hadden eerdere cycli 8 à 10 deelnemende koren per voorronde, 
deze cyclus was sprake van 3 tot 8 koren, een evidente teruggang.  
 
Mogelijk heeft het bovenstaande ervoor gezorgd dat zowel draagkrachtige(r) als zeer 
gemotiveerde koren deelnamen aan het NKF 2015-2016, want het niveau was 
onverminderd hoog. Niettemin blijft het de vraag of een zo smalle basis van deelname in 
de toekomst wenselijk is en of ingrepen in de prijsstelling wellicht noodzakelijk zijn.  
 
De finale  
Het resultaat van het bovenstaande was een finale op topniveau met 9 koren van zeer 
uiteenlopend karakter. Ook dat aantal –maar dat wordt in het bovenstaande verklaard- 
is evident lager dan in voorgaande jaren: 16 in 2014 en 24 in 2016. We kunnen dus 
vaststellen dat de participatiegraad van het NKF is afgenomen.  
 
Coaching  
Doordat de bandbreedte waarbinnen coaching werd toegewezen in 2015-2016 werd 
verkleind (van 235 t/m 244,5 punten, in 2014 was dat 210 t/m 244,5 punten) bleek de 
coaching aanzienlijk effectiever te zijn. Vijf koren ondergingen een coaching (een zesde 
koor zag er van af), waarbij de verbeterpunten van het juryrapport door de coach steeds 
tot uitgangspunt werden genomen. In een geval leidde coaching tot directe plaatsing en 
in de meeste gevallen scoorden de koren beter tot veel beter. Coaching is in het NKF 
een effectief middel tot kwaliteitsontwikkeling gebleken en de koren die ervoor in 
aanmerking kwamen maakten er ook gretig gebruik van.  
 
Coachings  
2Enjoy: Floor van Erp  
Au bain Marie: Christoph Mac Carty  
Da’Koor: Floor van Erp  
Stadsjongenskoor Oldenzaal: Hans Lamers  
Stacked: Ronald Becker  
 
Overzicht voorrondes en finale  
In totaal 51 deelnemende koren in 8 voorrondes en BALK Top Festival, waarvan:  
· 9 definitieve finaleplaatsen  
· 7 directe finaleplaatsen (inclusief 1 herkansend koor), waarvan 4 uit Limburgs  
 
Korenfestival en 1 uit BALK Top Festival  
· 1 koor met directe finaleplaatsing, maar maakt hiervan geen gebruik  
· 1 Vlaams koor buiten finalemededinging  
· 1 Nederlands ensemble (6 personen) buiten finalemededinging  
· 2 wild cards  
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· 6 herkansingen, waarvan 2 met directe finaleplaats (2Enjoy, behaald op 16 januari 
2016; Au bain-Marie, behaald op 21 mei). Een koor maakte geen gebruik van de 
herkansing.  
 
Voorrondepartners  
Limburgs Korenfestival (Roermond) BALK Top Festival (Rotterdam) Koorplein Noord-
Brabant(Tilburg) Gemengd Koor The Revivals / Bijlmer Park Theater (Amsterdam ZO) 
KoorPlein Zeeland (Middelburg)  
 
Inzet professionals en vrijwilligers  
John Damsma, artistiek leider / juryvoorzitter (ca 12 uur per week)  
Hilbrand Adema, zakelijk leider (ca 12 uur per week)  
Saskia Kruysse, productieleider Finale (totaal 16 uur)  
Fien Vermeulen, presentatie Finale (totaal 8 uur)  
Boyke Brand, presentatie voorronde Oldenzaal (totaal 6 uur)  
 
Ian en Jacqui Southam, streaming video Finale  
Harry Leushuis, video voorrondes Oldenzaal en Heerenveen  
Mirella de Jong, fotografie finale  
Marcel Doorjé, vrijwilliger Finale  
Mariette Effing, vrijwilliger algemeen & social media  
Helga Fernandes, vrijwilliger Finale  
Paul Hessen, vrijwilliger Finale  
Eva Lagemaat, vrijwilliger voorronde Heerenveen  
Wilma Leeflang, vrijwilliger Finale  
Saundrie Verwey, vrijwilliger Finale  
 
D. RESULTATEN FINALE NKF, ZONDAG 26 JUNI 2016  
 
1. ZINGmagazine Publieksprijs: koorportret van de winnaar in het volgende nummer 
van ZINGmagazine. En een jaarabonnement voor alle leden. Winnaar: Jeugdkoor 
Koorschool Senta (dir. Sylvia van der Vinne)  
 
2. BRAVA Prijs: 6 door Brava aangewezen juryleden kiezen het Bravakoor; prijs is een 
wervende videoclip van het koor. Winnaar: Jeugdkoor Koorschool Senta (dir. Sylvia van 
der Vinne)  
 
3. Dirigent van het Jaar: wordt aangewezen door de NKF-Jury (voorzitter John 
Damsma). Prijs is een wisselbeker met een attentie voor de winnaar. De winnaar krijgt 
een portret in Magazine Vocaal van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB). 
Winnaar: Esther Zaad (Quint en Fusion)  
 
4. Het beste KLASSIEKE koor: krijgt een optreden aangeboden tijdens het Tenso 
European Choir Festival 2016, op zaterdag 26 november in Amsterdam. Winnaar: 
Jeugdkoor Koorschool Senta (dir. Sylvia van der Vinne)  
 
5. Koor van het Jaar: wordt aangewezen door de NKF-jury (voorzitter John Damsma). 
Prijs is een professionele videoregistratie van ca 20 minuten door Concerto Media en 
ondersteund door Brava. Winnaar: Vocaal Ensemble Quint (dir. Esther Zaad) 
 
E. SAMENWERKING MET FESTIVAL BOMBARIE  
Nadat in september 2015 het bestuur NKF het GO gaf voor de cyclus 2015-2016 werd 
de voorgenomen samenwerking met Festival Bombarie (23 t/m 26 juni, Jaarbeurs 
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Utrecht) handen en voeten gegeven. Uitgangspunt hierbij was dat het NKF voor de 
finale zou beschikken over de Polar Zaal in de Jaarbeurs tijdens de vocale dag van 
Bombarie op zondag 26 juni. Hierdoor had Festival Bombarie een koorevenement van 
hoog niveau in huis, naast de vele workshops en andere activiteiten en had het 
Nederlands Koor Festival een interessante inbedding in een groot evenement, de 
beschikking over een bijzondere locatie en de luxe van een groot aantal inzingruimtes 
en andere faciliteiten. Dit leverde voor de samenwerking aantoonbare winst op: 
Bombarie had bijna automatisch een groot aantal (450) vocaal geïnteresseerden in huis 
en het NKF kon efficiënt meeliften met de publiciteit. Over het geheel genomen is deze 
samenwerking dan ook zeer positief verlopen en zeker voor herhaling vatbaar. Een 
kanttekening behoeft de bruikbaarheid van de Polar Zaal voor een vocaal evenement als 
dit. Qua ontwerp is de zaal beslist een belevenis, maar de nadrukkelijk hoorbare 
aanwezigheid van de airco, het rumoer van het glazen dak bij regenval en de 
akoestische vogelverschrikker maken deze zaal voor een NKF-finale absoluut 
ongeschikt. Het is begrijpelijk dat de brandweervoorschriften moeten worden nageleefd, 
maar deze eisen zijn niet toegesneden op de eisen van bijv. a cappella uitgevoerde 
koormuziek. 
 
F. PUBLICITEIT 
Hoewel de belangstelling voor het Nederlands Koor Festival voor een belangrijk deel 
bestaat uit de deelnemende koorzangers, dirigenten en hun achterban is de inzet ook 
tijdens deze cyclus gericht op geïnteresseerden in koorzang buiten de directe kring van 
betrokkenen. Wij gaan er van uit dat de verhouding tussen direct betrokken publiek en 
buitenstaanders/belangstellende zich ongeveer verhoudt als 3:1. Bij 450 bezoekers 
hebben wij dus 150 buitenstaanders bereikt, hetgeen in het algemeen als een behoorlijk 
positieve score wordt beschouwd. 
 
PR-middelen  
De inzet van de sociale media en vooral facebook bij het bereiken van belangstellenden 
is ten opzichte van de vorige ronde merkbaar vergroot. De belangstelling voor 
voorrondes en finale moet dan ook voor een belangrijk deel (wij schatten 75%) aan 
facebook worden toegeschreven. Deze snelle informatiebron verhoudt zich uiteraard tot 
de website van het NKF, die een meer statisch karakter vertoont en waarop 
bijvoorbeeld resultaten kunnen worden bekeken. Van papieren uitingen hebben wij weer 
minder dan in vorige cycli gebruik gemaakt, afgezien van de waardevolle samenwerking 
met ZINGmagazine, waarin in de aflevering die verscheen voor de finale ook nu weer 
een informatieve katern met het programma-overzicht werd opgenomen. Hiermee komt 
het NKF onmiskenbaar en nadrukkelijk onder de aandacht van een grote schare van 
belangstellenden. 
 
G. SAMENWERKINGSPARTNERS 
Naast de geldgevers die wij nadrukkelijk ook als partners zien, hebben wij in deze 
cyclus samengewerkt met onder meer de volgende organisaties en personen:  

• De Jaarbeurs Utrecht  
• ZIMIHC / Festival Bombarie  
• Brava TV Klassiek / Vol Koren  
• ZINGmagazine  
• Cappella Amsterdam  
• Nederlands Kamerkoor  

Deze samenwerkingen zijn alle zeer plezierig verlopen en bieden mogelijkheden voor de 
toekomst.  
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10. Financiële verantwoording 
Het NKF kent een 2-jaarlijkse cyclus. 
De afgelopen cyclus liep van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. 
Het financieel overzicht is hierop aangepast. 

 

 
Het NKF Jaarverslag is opgesteld door Hilbrand Adema, zakelijk leider NKF 2015-2016 
 
 

11. Ondertekening 
 
 
 
 
 
 
Roy Voogd Maarten IngenHousz 
voorzitter penningmeester 

 


