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de NKF editie 2017 – 2018 werd georganiseerd en tevens het 50-jarig bestaan van de Stichting
NKF werd gevierd.
Ondanks 50 jaar ervaring met het organiseren van concoursen blijft het NKF zich vernieuwen.
De cyclus 2017-2018 kende een geheel nieuwe opzet ten opzichte van eerdere versies met als
doel: ‘Het beste in de Nederlandse koorwereld ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken’.
De nieuwe opzet is duidelijk aangeslagen: er waren circa 50 % meer aanmeldingen van
deelnemers ten opzichte van de editie daarvoor. Deelnemende koren hebben enthousiast
gereageerd.

meest aangewezen organisatie om met behulp van een nieuw, plezierig en spannend
competitiemodel een boegbeeld te zijn voor het hoge niveau in onze Nederlandse koorwereld.

een nog betere en succesvolle competitie aan te bieden en daarmee de
positie van het NKF in de Nederlandse koorwereld te versterken.

Roy Voogd,
Voorzitter Stichting Nederlands Koorfestival.
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1. Inleiding
Zingen is belangrijk
Uit Europees onderzoek* blijkt dat Nederland met 1,7 miljoen

NKF samen met belanghebbende partijen om zo het
draagvlak voor samen zingen verder uit te bouwen.

actieve koorzangers op de 2e plaats binnen Europa staat.

NKF

2018

In 2018 is vijftig jaar Nederlands Koorfestival gevierd met een
klinkende editie met mooie

Resultaten NKF 2018.

Alleen in Oostenrijk wordt relatief meer in koorverband
gezongen. Daarmee is ‘zingen’ de grootste hobby van ons

NKF als onafhankelijke bewaker van kwaliteit

land. Uit het onderzoek blijkt ook dat ‘collective singing’

Het NKF zoekt als onafhankelijk kwaliteitsbewaker naar het

zowel in artistiek als sociaal opzicht belangrijk is. Zo draagt

beste binnen de Nederlandse koorwereld op regionaal en

koorzang positief bij aan persoonlijke ontwikkeling, (sociaal-)

landelijk niveau. De missie is: ‘Het beste in de Nederlandse

maatschappelijke samenhang en zelfs aan economische

koorwereld ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken’.

groei. Met andere woorden: zingen is belangrijk!

Het NKF stelt zich in het komende decennium ten doel om:

Een overzicht van de belangrijkste kerncijfers:

•

verschillende kwaliteitsniveaus en in verschillende

NKF - Korencompetitie sinds jaren ‘70

● In totaal 91 koren hebben zich aangemeld, bijna een verdubbeling
t.o.v. de vorige editie.

stijlen met een landelijk finalefestival waar deelnemers

Het Nederlands Koorfestival (NKF) is de belangrijkste

en bezoekers het mateloze plezier van zingen in

nationale korencompetitie van Nederland. De eerste editie

koorverband kunnen zien, horen én beleven;

vond plaats in de jaren ‘70 van de vorige eeuw, georganiseerd

● In totaal hebben 2.639 koorzangers meegedaan.

door de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen

● Er zijn 9 zelfstandige Provinciale NKF Competities gehouden met

met een tweejaarlijkse cyclus waaraan op het hoogtepunt

een provinciale koorcompetitie te organiseren op

•

vanuit deze kernactiviteit de kwaliteit van de
Nederlandse koorwereld in kaart te brengen;

Nederland (KBZON). Het NKF groeide uit tot een competitie
•

bruggen te slaan tussen professionele koren

● 9 provinciale winnaars voor de Nationale NKF Finale.

ruim 200 koren deelnamen. In de jaren ‘90 werd het NKF

en amateurkoren o.a. door coaching trajecten

een activiteit die gedragen werd door meerdere landelijke

● Er werden 5 Wildcards voor de Finale uitgereikt.

te ontwikkelen waarbij professionele coaches

koepelorganisaties. Na de millenniumwisseling werd het

samenwerken met amateurkoren;

● 12 koren hebben tijdens het NKF 2018 een NKF Predikaat behaald.
- 8 koren behaalden het predikaat “NKF Topkoor” (255+ punten).
- 4 koren behaalden het predikaat “NKF Kwaliteitskoor” (245-254
punten).
● De provinciale competities trokken in totaal 4.025 bezoekers,
- gemiddeld 455 per provinciale competitie.
● Voor de NKF Finale hebben de hele dag circa 1.250 bezoekers het
NKF in de Schouwburg Hengelo bezocht (toegang was gratis met vrije
inloop vanuit Amusing Hengelo)
● Op de dag van de NKF Finale (2 juni 2018) hebben 55.222 unieke
bezoekers de website www.nederlandskoorfestival.nl bezocht,
waarvan:
– de stempagina 21.167 unieke bezoekers kreeg;
– de livestream-pagina 8.243 unieke bezoekers kreeg.

NKF een stichting met een onafhankelijk beleid en bestuur.

•

ideeën te verzamelen om de koorwereld te
innoveren en drempels te verlagen;

Inspelen op veranderingen in de (koor)wereld

•

muziekonderwijs actief te betrekken bij het NKF;

De amateurkoorwereld is groter en actiever dan ooit, maar

•

koren in de eigen regio te laten samenwerken;

•

de betere amateurkoren actief met de podia te verbinden.

beweegt zich anders binnen het huidige maatschappelijke
klimaat dan een aantal jaren geleden. Ook is sprake van
een flinke versnippering: er zijn veel verschillende podia,
evenementen, verenigingen, opleidingen en andere initiatieven
die zich bezig houden met (amateur)zang. Het NKF wil
inspelen op veranderende trends als individualisering,
de toenemende behoefte aan publieksparticipatie en
de afname van cultuursubsidies. Bovendien werkt het

Het NKF wil genoemde doelen bereiken door o.a.
een landelijk NKF-finalefestival te organiseren een
innovatieve online portal te ontwikkelen onder de naam
koorgids.nl, die tegelijkertijd de functie heeft van
database.

● Online zijn 16.391 stemmen uitgebracht (om exact 17.00 uur is een
screendump gemaakt van zowel de stempagina als de Facebook-poll).

www.nederlandskoorfestival.nl
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2. Het NKF 2017-2018:
een nieuwe opzet van de competitie

3. 12 Provinciale NKF Competities ‘nieuwe stijl’:
de koorwereld in volle breedte presenteren.

Het NKF wordt de komende jaren in stelling gebracht als

presenteren: van gregoriaans koor tot popkoor, van kamerkoor

Bij de 12 Provinciale Koorfestivals van het NKF ligt het

ten behoeve van de Provinciale Competities een FAN-

ruggengraat van de Nederlandse (amateur)koorwereld omdat

tot oratoriumkoor, van middeleeuwen tot romantiek en van

accent op ontmoetingsplaats voor koren, dirigenten en hun

kaartenactie. Dit heeft ertoe geleid dat koren actief

het de meest aangewezen organisatie is om met behulp van een

gospelkoor tot piratenkoor.

publiek. Het zijn allemaal zelfstandige festivals waar koren

publiek zijn gaan werven bij hun eigen achterban.

uit de eigen provincies met elkaar op het podium staan en

Deelnemende koorleden waren tevens publiek tijdens

een professionele terugkoppeling krijgen waar ze gericht

de optredens van de andere koren tijdens de competitie.

aan de slag kunnen. Om het ‘Beste Nederlandse Koor’ van

Leren van elkaars optreden stond daarbij centraal.

nieuw, plezierig en spannend competitiemodel het boegbeeld
te zijn voor het hoge niveau in onze Nederlandse koorwereld.
Streven is om de koorwereld in haar volledige breedte te

Daarvoor is een nieuw competitiemodel ontwikkeld dat
tijdens de editie 2017-2018 zijn première beleefde.

het jaar te kunnen ontdekken, is een provinciale wedstrijd
de eerste stap. Deelnemers krijgen tijdens deze competitie
een NKF-beoordeling met toelichtend juryrapport.

De Provinciale Competities 2017-2018:
Limburg

10 oktober 2017

De Provinciale NKF Competities ‘nieuwe stijl’ vonden plaats

Flevoland

13 januari 2018

van oktober 2017 tot en met april 2018 en vormden de

Noord-Brabant

20 januari 2018

Gelderland

28 januari 2018

opmaat tot de Landelijke NKF-Finale op 2 juni 2018.
Er hebben zich 91 koren aangemeld. Dat is
bijna een verdubbeling t.o.v. de vorige editie en
bevestigt de keuze voor een nieuwe opzet. In totaal
hebben 2639 koorzangers deelgenomen.
De Provinciale Competities zijn toegankelijk voor
publiek dat tevens zijn stem mag laten horen als het
gaat om de Publieksprijs. Iedere Provinciale NKF

Utrecht
Overijssel

17 februari 2018
10 maart 2018

Noord-Holland

07 april 2018

Noordelijke regio (3 noordelijke provincies)

14 april 2018

Zuid-Holland

22 april 2018

Competitie leverde daarom zowel een Provinciale
Winnaar op als een Publieksfavoriet.
Om het werven van publiek te bevorderen, organiseert het NKF
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Totaal publiek provinciale competities, incl. deelnemers: 4025
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4. Landelijke NKF Finale: 50ste Finalefestival.
Op zaterdag 2 juni 2018 vond de 50ste editie van
de Nationale NKF Finale plaats in de Rabozaal
van Schouwburg Hengelo i.s.m. koorfestival
AMUSING. Meer dan 100 koren hebben opgetreden
op 20 binnen- en buitenpodia: een fantastische
sfeer in de stad en rond de NKF-finale.
Door het creëren van een festivalsfeer
wil het NKF zichtbaarder worden bij een
breder publiek, waaronder jongeren.
De groep finalisten 2018 was als volgt samengesteld:
•

9 provinciale winnaars;

•

de over-all winnaar Balk TOPfestival;

•

vier Wildcards voor de hoogste (niet direct
geplaatste) NKF-Beoordelingen;

•

de hoogste (niet direct geplaatste)
Provinciale Publieksfavoriet.

Aantal bezoekers NKF-finale in de Rabozaal
Schouwburg Hengelo: 1250.
Samen met het geschatte bezoekersaantal
van koorfestival AMUSING (20.000) ligt
het totale publieksbereik van het NKF
finalefestival rond de 21.250.
Daarnaast zijn via een livestream i.s.m. VolkorenTV
ruim 55.000 geïnteresseerden bereikt.
Voor de organisatie van het Finalefestival werd op
positieve wijze samengewerkt met de organisatie
van AMUSING. Samenwerking vond plaats op het
gebied van marketing, faciliteiten en know how. De
marketing werd regionaal vooral uitgevoerd door
AMUSING, landelijk door het NKF. Ook was er de nodige
aandacht voor zichtbaarheid in de stad bijvoorbeeld
door het gebruik van flyers, spandoeken, affiches en
last but not least, de samenwerking met VolKoren.
tv. De kernorganisatie van het NKF werd ondersteund
door een aantal vrijwilligers van AMUSING.

De uitslag van de NKF Finale 2018.
1. MAZE o.l.v. Merel Martens – 279 punten | NKF Topkoor
“NKF Koor van het Jaar 2018” en “NKF Dirigent van het Jaar 2018”
Finaleplaatsing door winnen van Balk TOPFestival 2017
2. Giocoso o.l.v. Rita Scheffers, 272 punten | NKF Topkoor
“NKF Jeugdkoor 2018”, Het Beste Koor van Limburg 2017
3. Fusion o.l.v. Esther Zaad, 267 punten | NKF Topkoor
Finaleplaatsing door Wildcard
4. Jong Vocaal Groningen o.l.v. Merlijn Wackers, 260 punten | NKF Topkoor
Beste Koor van Noord-Nederland 2018
5. Jammin o.l.v. Ruben Smits, 259 punten | NKF Topkoor
Finaleplaatsing door Wildcard
6. All Women o.l.v. Ien Bouwmans, 257 punten | NKF Topkoor
Beste Koor van Noord-Brabant 2018
7. Vocal Group XXL o.l.v. Rogier IJmker, 255 punten | NKF Topkoor
Beste Koor van Overijssel 2018
8. Ulftse Nachtegalen o.l.v. Ben Simmes, 253 punten | NKF Topkoor
Beste Koor van Gelderland 2018
9. Zwingin o.l.v. Martin Rudolph, 250 punten | NKF Kwaliteitskoor
“NKF Publieksprijs 2018”, Finaleplaatsing door Wildcard
10. Popkoor Noïz o.l.v. Dody Soetanto, 249 punten | NKF Kwaliteitskoor
Hoogste niet geplaatste Publieksprijs
11. Ensemble Chevremont o.l.v. Véron Jongstra, 247 punten | NKF Kwaliteitskoor
Finaleplaatsing door Wildcard
12. Snowe o.l.v. Jacqui Southam, 245 punten | NKF Kwaliteitskoor
Beste Koor van Noord-Holland 2018
13. Koor Bravour o.l.v. Yo Brouwer, 240 punten
Beste Koor van Utrecht 2018
14. Mixed Voices o.l.v. Ana Mihajlovic, 236 punten
Beste Koor van Zuid-Holland 2018
15. Kamerkoor Lelystad o.l.v. Francis Evers, 235 punten
Beste Koor Flevoland 2018
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5. Jurering, predicaten ‘topkoor’ en ‘kwaliteitskoor’.
Nieuw, stijlneutraal NKF beoordelingssysteem
NKF heeft een nieuw beoordelingssysteem
ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning
die stijlneutraal wordt toegepast. Dat is van belang
omdat NKF het ‘beste koor van Nederland’ wil
duiden, ongeacht stijl of samenstelling. In iedere
competitie wordt hetzelfde beoordelingssysteem
gehanteerd, waarmee koren in staat worden gesteld
om gericht te werken aan prestatieverbetering.
De objectiviteit van de jurering tijdens de voorrondes
en de finale van het NKF werd gewaarborgd door een
vaste voorzitter in de persoon van John Damsma.
Vooraf worden door de voorzitter de selectiecriteria
met de juryleden besproken om zoveel mogelijk een
gelijke normering te stimuleren. Daarnaast is er een
helder competitiereglement dat als leidraad fungeert.
De ervaring leert dat de beoordelingen van de
individuele juryleden meestal dicht bij elkaar liggen,

wat wijst op een solide beoordelingssysteem én een
hoge mate van deskundigheid van de juryleden.
Ieder koor ontvangt een officiële NKF Beoordeling,
gebaseerd op het oordeel van 3 juryleden, die
ieder voor 10 criteria maximaal 10 punten kunnen
geven. De maximale score is daarom 300.

6. Coaching
Het NKF wil koren ondersteunen bij de eigen
ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit.
Daarom biedt het NKF coaching aan als onderdeel
van deelname aan de Provinciale NKF Competities.

Vocale coaching (lichte muziek)

Winnaar van de Landelijke NKF-Finale
is ‘NKF-koor van het jaar 2018’.

•

Vocale coaching (klassiek)

Bij het behalen van 255 punten of meer ontvangt
een koor het predicaat ‘NKF Topkoor’.

•

Presentatie & regie

•

Muzikaal leiderschap voor de
koordirigent – i.s.m. LEAD Conductors

•

Bestuurlijke coaching – i.s.m. onder meer
ZINGmagazine & Koornetwerk Nederland

In de editie 2017-2018 behaalden 8 koren het
predicaat ‘NKF Topkoor’, 4 koren hebben het
NKF kwaliteitskoor predicaat behaald.
Jury tijdens de Landelijke Finale: Chris
Fictoor, Rein de Vries en John Damsma.

2.

1. Basiscoaching van circa 1,5 uur: een
kennismakingsessie met koor en coach ;
2. Uitgebreide coaching: hierbij wordt dieper
op de vraag c.q. leerdoelen ingegaan.

In totaal hebben in 2018 30 koren
NKF coaching aangevraagd.

2x de workshop:
Vocale veerkracht voor de ouder wordende stem
door Ingrid Stijsiger: een workshop vol tips om goed
en gezond te blijven zingen op hogere leeftijd.
Als opmaat naar de NKF-finale is de workshop
gegeven op 25 mei in het Muziekkwartier Enschede.
(in samenwerking met het Muziekkwartier Enschede
en het New Yorkse koor YOUNG@ HEARTH.) Deze
workshop is met veel succes op 2 juni herhaald
tijdens AMUSING in der Schouwburg Hengelo.

Een koor kan voor één van deze onderdelen
kiezen en wel in de vorm van:

Voor bestuurlijke coaching of muzikaal leiderschap
worden speciale dagen georganiseerd waar
meerdere koren aan kunnen deelnemen.
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1.

De NKF Coaching richt zich op vijf onderdelen:
•

Bij het behalen van NKF Beoordeling van minimaal
245 en maximaal 254,5 punten ontvangt het
koor het predicaat ‘NKF Kwaliteitskoor’.

Coaching workshops tijdens het NKF
Finalefestival, 2 juni 2018.

2x Crowdfunding.
Meet up voor koorbesturen.
Een brainstromsessie over Crowdfunding voor koren
door Daphne Wassink (Koornetwerk Nederland) Kristel
Casandra (Voor de Kunst).
Een samenwerking met Koornetwerk Nederland.

3.

Pilot:
Koor coacht Koor- Peer tot Peer coaching.
Koren werden in de gelegenheid gesteld feedback te
geven op elkaars prestaties met behulp van een feedback
formulier. Uit deze reacties worden korenkoppels
samengesteld die worden uitgenodigd deel te nemen
aan de ‘NKF Koor-coacht-koor dagen’ 2018-2019.’
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7. Organisatie.
Het NKF heeft de ambitie zich stevig te verankeren
in het hart van de Nederlandse amateurkoorwereld.
Toch heeft de organisatie geen voorkeur voor een
grote, dure organisatie. Het NKF ontwikkelt daarom
een zich nog steeds uitbreidend netwerk van partners
op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
Landelijke en regionale partners 2017-2018.
Samenwerkingspartners zijn:
•

‘Amusing Hengelo’
(jaarlijks koorfestival georganiseerd door
Stichting Vocale Promotie Hengelo - in 2018
vindt de 13e editie plaats van dit festival);

•

Lead Conductors;

•

Koorbiënnale Haarlem;

•

Koornetwerk Nederland;

•

CantaRode, internationaal koorfestival;

•

Regionale partners:
samenwerking tijdens regionale competities
en marketing & pr voor finalefestival
- Keunstwurk Friesland
- Bond van zangkoren Friesland
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-

Koorplein Zeeland
Koor Biënnale Haarlem
EFZO Gelderland
VNK Limburg
De kunstbeweging Drenthe
ICO kunstencentrum Drenthe
KCDR Drenthe
Prins Claus Conservatorium Groningen
Federatie Tilburgse Zangverenigingen
Centrum Amateurkunst Flevoland
ZIMIHC Utrecht

Vrijwilligers.

8. Volkoren.TV en Koorgids.nl
In samenwerking met Volkoren.TV en Concerto
Media is de landelijke Finale via een livestream
uitgezonden. Deze was te volgen op Facebook en
de eigen website van het NKF. Stemmen voor de
Publieksprijs was eveneens mogelijk via beide kanalen.
De livestream bleef langdurig via de website van
het NKF beschikbaar en werd ook na de Finale
veelvuldig bezocht. Daarnaast gaat VolKoren.tv de
individuele optredens van de koren uitzenden en is
een sfeerimpressie van AMUSING beschikbaar.

Op de dag van de finale hebben 55.222 unieke
bezoekers de website www.nederlandskoorfestival.
nl bezocht. Online zijn 16.391 stemmen ten
behoeve van de Publieksprijs uitgebracht.
Met de livestream van de finale is tevens een
belangrijke eerste stap gezet richting Koorgids.nl.
Deze toekomstige website heeft onder meer tot
doel koren publicitair te ondersteunen en het
publiek te betrekken bij uitvoeringen en jurering.
De website geeft ruimte aan publiekswaardering.

De livestream heeft het publieksbereik van
de finale enorm vergroot en verbreed.

Het organiseren van provinciale competities die
éénmaal per twee jaar plaatsvinden, maakt de opzet
van een vrijwilligersorganisatie gecompliceerd. Het
NKF heeft daarom in 2018 gekozen voor een klein
team vaste vrijwilligers dat, reizend door Nederland,
de basiswerkzaamheden voor de provinciale
competities verricht. Het basisteam wordt aangevuld
uit het netwerk van de deelnemende koren en
ondersteunende organisaties met vrijwilligers die
gedurende de dag van de competitie helpen met de
opvang van koren, dienst doen als zaalwacht etc.
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9. Evaluatie NKF 2017-2018 en
aanbevelingen editie 2019-2020
Op 25 augustus 2018 heeft in Hotel KleinZwitserland in Heelsum een evaluatie van de
NKF editie 2017-2018 plaatsgevonden.
Aanwezigen:
Roy Voogd (voorzitter),
Rob Engelsman (penningmeester),
Marcella van der Heijde (secretaris),
Marjon Hoedeman (zakelijk leider),
Peter de Groot (vrijwilliger),
Bart van Meijl (gespreksleider) en
Bente Meijer (notulist).

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen.
De eerste editie ‘nieuwe stijl’ 2017-2018 verliep erg
succesvol. Er waren circa 50% meer aanmeldingen dan
voor de voorgaande editie. Het provinciale concept
slaat aan maar was organisatorisch erg intensief.
Ook financieel kent deze opzet de nodige nadelen.
Mede gezien het succes van de eerste editie kiest
het NKF er op dit moment echter niet voor om
tijdens de editie 2019-2020 het huidige concept los
te laten. Ambitie is om in de toekomst per genre
ook regionale competities op te zetten bv. voor
gospelkoren of klassieke kamerkoren. Deze regionale
competities worden dan georganiseerd door ‘derden’.
Indien geaccrediteerd door het NKF, kunnen de
winnaars doorstromen naar de Landelijke Finale.
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Diversiteit deelnemende koren.
Een belangrijk aandachtspunt voor de editie
2019-2020 is de achterblijvende deelname van
klassieke koren. Hieraan wordt de volgende editie
extra aandacht besteed. Desondanks nam aan de
Finale een grote diversiteit aan koren deel.

Organisatie.
De organisatie is klein dus kwetsbaar. Dit betekent
dat er bv. bij ziekte e.d. zaken makkelijk blijven liggen.
De organisatie heeft zich echter positief ontwikkeld
en gestructureerd. Een aandachtspunt is continuïteit
en versterking van de organisatie om alle ambities
in de toekomst te kunnen blijven verwezenlijken.

opvangen en wegwijs maken van de koren en het
verlenen van diverse hand- en spandiensten.
Ook voor de marketing/publiciteit is organisatorische
versterking nodig, met name op uitvoerend gebied.
Hiervoor zoeken wij voor de volgende editie een
vrijwilliger, liefst met ervaring op dit gebied.

Jurering.
Het NKF -systeem van jurering werkt goed. Een
aandachtspunt is dat koren graag een uitgebreidere
feedback over hun optreden krijgen dan momenteel
het geval is. Om dit logistiek mogelijk te maken, is de
ambitie bij de volgende editie ook coaches te vragen
bij de competities aanwezig te zijn om feedback te
geven aan de koren. Op basis hiervan en met het
juryrapport in de hand, kan dan een vervolgtraject
wat betreft coaching worden afgesproken.
Het belangrijk voor de komende editie nieuwe
juryleden te werven en bekend te maken met
het systeem van jurering van het NKF.

Coaching.
De koren die hebben deelgenomen aan de NKF coaching
waren hierover unaniem positief. Het is een belangrijk
aspect binnen de NKF organisatie gezien de missie
waarbij het ontwikkelen van kwaliteit centraal staat.
Het aanbieden van gratis coaching voor deelnemers aan
de competities is organisatorisch en financieel echter
een onzekere factor omdat lang onduidelijk is hoeveel
koren van de coaching gebruik willen maken. Dit is
een belangrijk aandachtspunt voor de editie 20182019. Het verlagen van drempels om te werken met
een coach blijft daarbij echter wel het uitgangspunt.
Het is een speerput het bestand aan gekwalificeerde
coaches uit te breiden. Hiervoor zal in 2019
een wervingsactie worden gestart.

Reglementen.
De huidige reglementen zijn lang en op een aantal
punten onduidelijk. Daarom worden de reglementen voor
de nieuwe editie 2081-2019 verkort en vereenvoudigd.

Vrijwilligers.
Deze huidige opzet met een klein basisteam aan
vrijwilligers die meereizen naar de diverse competities
werkt goed. Het streven is het basisteam in de
toekomst verder uit te breiden zodat twee teams
elkaar bij de competities kunnen afwisselen, dit om de
kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen.
Daarnaast wordt in de editie 2019-2020 aan de
deelnemende koren gevraagd een vrijwilliger
te leveren die de organisatie op de dag van de
competitie zelf kan ondersteunen met het
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10. Financiën en jaarrekening 2018
De cyclus 2017–2018 is in financieel opzicht met
een positief saldo afgesloten. Nog steeds is het eigen
vermogen van onze Stichting mager, maar het bleek
wel voldoende om na de afsluiting van de cyclus
het contract met de zakelijk leider te verlengen.
Inhoudelijk is er daardoor een veel steviger basis
voor de cyclus 2019 – 2020. Desondanks kunnen
we van het saldo per 1 januari 2019 alleen nog
maar de uitgaven in het eerste half jaar voldoen.
De verhouding tussen eigen inkomsten en subsidies
was in 2018 bij benadering 1 : 3. Daarmee is het
aandeel van de subsidies te zwaar. Het is zaak om
bij de nieuwe cyclus de inschrijvingen te stimuleren,
zodat we minder afhankelijk worden van subsidies.
Over twee jaar genomen waren de inkomsten uit
inschrijfgelden en entreekaarten ruim € 27.000
en subsidies bijna € 75.000. Aan fondsenwerving
hebben we ruim € 8.000 betaald. Gelet op het

resultaat is dat een verantwoorde uitgave geweest.
Een aandachtspunt vormen de kasontvangsten. Dat
kunnen alleen entreegelden zijn, die op locatie worden
betaald. De afwezigheid van een pinautomaat zorgt
voor een relatief hoog bedrag aan kasgeld. Opgemerkt
dient te worden dat er (nog) geen sluitend systeem is
voor de verantwoording van kas-inkomsten. Maar te
verwachten valt dat de voor 2019 voorziene aanschaf
van een pinapparaat dit probleem zal reduceren.
Voor de balans heb ik er voor gekozen de kosten van
het tweede halfjaar 2018 nog ten laste te brengen
van de cyclus 2017-2018, omdat de gemaakte
kosten zowel bestaan uit nagekomen kosten van
de afgelopen cyclus, als natuurlijk ook ten dele
uit de voorbereiding voor de nieuwe cyclus. Ten
behoeve van subsidie-aanvragen zullen we deze
kosten extra-comptabel kunnen toevoegen.

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2018
INKOMSTEN
tabel categorie
1.
inschrijfgelden koren
2.
entreekaarten per bank
3.
entreegelden per kas
4.
subsidies
5.
overige inkomsten
6.
rente
7.
saldo rekening-courant per 1 januari
8.
saldo spaarrekening idem
TOTAAL
UITGAVEN
tabel categorie
1.1. vergaderkosten bestuur
1.2. reiskosten bestuur
1.3. administratiekosten
1.4. lidmaatschappen
2.1. zakelijk leider
2.2. reiskosten zakelijk leider
2.3. diverse onkosten
3.1. publiciteit
3.2. coachingskosten
3.3. onvoorziene kosten
4.0. fondsenwerving
5.1. kosten regionale voorrondes
5.2. vrijwilligerskosten
5.3. provisie fankaarten
5.4. restitutie inschrijfgelden
6.
finale
7.1
saldo rekening courant per 31 december
7.2. saldo spaarrekening idem
TOTAAL

€
7.390,00
2.594,00
1.817,85
47.331,60
861,26
2,53
6.456,00
36.730,50
103.183,74

€
2.009,15
2.278,29
1.237,50
646,00
27.386,32
1.256,42
742,77
3.274,72
1.782,18
1.210,00
8.397,00
21.556,95
2.454,15
534,00
573,75
12.819,48
725,06
14.300,00
103.183,74

BALANS PER ULTIMO 2018
Activa
Saldo rekening-courant
Saldo spaarrekening

725,06
14.300,00

Totaal

15.025,06

Passiva
Eigen vermogen
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11. Reacties van deelnemende koren.
Popkoor Divers.

Popkoor Just for Fun

Langs deze weg een hartelijk bedankt namens Popkoor
Divers voor de organisatie van de provinciale competitie
NKF Noord-Brabant op zaterdag 20 januari 2018!

Ten eerste wil ik zeggen dat de organisatie van
gisteren top was. Alles liep op tijd en het inzingen
was heel fijn. Erg flexibele technici en stagemanager.
Super. Ook het optreden vonden we super leuk.

We hebben er van genoten: van de gezellige dag, van de
andere koren en van het mogen optreden voor het publiek en
de vakjury. Goed georganiseerd, een mooie locatie met goede
akoestiek en we zijn tevreden met de uitslag en toelichting
van de vakjury. Onze complimenten daarom voor jullie werk!

Shantykoor Bravour
Wij zijn weer een beetje bijgekomen .... wat was
het een feestje afgelopen zaterdag, geweldig.

12. Fondsen & Partners 2018
Het Nederlands Koorfestival 2018 is mede
mogelijk gemaakt door een groot aantal fondsen
en partnerorganisaties. Naast de bijzonder prettig
samenwerkingen zijn we bijzonder dankbaar dat we in

ons jubileumjaar zo breed vertrouwen hebben mogen
genieten. We hopen dat we samen een mooie bijdrage
leveren aan de prachtige, grote Nederlandse koorwereld!
Namens bijna 3.000 koorzangers in meer dan 90 koren:

Inspirited
Bedankt voor de organisatie van afgelopen
zondag . Wij hebben genoten

Jong Vocaal Groningen
Namens Jong Vocaal Groningen wil ik jullie
hartelijk bedanken voor de organisatie van
een mooie dag afgelopen zaterdag!

Popkoor NOIZ.
Wij vonden het in ieder geval supergoed geregeld en een
mooie samenwerking met AMUSING festival. Erg leuk om
mee te doen en een super leerzame ervaring voor ons koor.

Mixed Voices
Wat een geweldige dag was het gisteren in het
Zuidpleintheater. Zeker voor ons, toen wij tot onze
grootste verrassing als winnaar uit de bus kwamen!

Maze
Wij zijn inmiddels een beetje bekomen van alle
gebeurtenissen. We zijn erg trots en vonden het
een grote eer dat we de finale mochten winnen
en nu het beste koor van Nederland zijn.

De jury
Dat was een prachtige finale!

Bedankt!
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Zaterdag 6 juni 2020
Nationale NKF Finale
Bent u er dan ook weer bij?

www.NederlandsKoorfestival.nl

