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BESTUURLIJK JAARVERSLAG 2018
Bestuur
In 2018 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Algemeen lid:
Algemeen lid:
Algemeen lid:

Erica Tervelde
Jeroen Kloppers
Nicole Bakker
Thomas Hessels
Hilde Kauffman

Per 1 januari 2018 is Jeroen Kloppers Joop Dekker opgevolgd als penningmeester in het
bestuur. Door omstandigheden heeft Jeroen Kloppers vanaf augustus 2018 zijn
werkzaamheden tijdelijk neergelegd. Nicole Bakker is tot 1 september 2019 interim
penningmeester. In het najaar is besloten om een oproep te doen voor een nieuw
bestuurslid met affiniteit in de korenwereld en bij voorkeur met een H&R achtergrond.
In 2018 heeft het bestuur 5 keer vergaderd; op 19 januari, 6 april, 1 juni, 14 september
en 28 november. Op 16 mei heeft het bestuur een inspirerende Heidag gehad bij Hofplein
Theater in Rotterdam. Na een actieve workshop voor bestuur en bureaumedewerkers
kwamen, is het beleid uitgezet over o.a.
• het contributiebeleid voor de komende jaren,

•
•

meerwaarde van het lidmaatschap voor muziektheatergroepen, incl. voorgenomen
plannen om enquête af te nemen bij oud-BOOG leden en
het aan te bieden verzekeringspakket.

Bureau
Medewerkers en taken
Pepijn Lagerwey is directeur van het BALK bureau. Hij bereidt de bestuursvergaderingen
voor (i.s.m de voorzitter), doet beleidsvoorstellen aan het bestuur, organiseert
opleidingen en treedt namens BALK op in externe contacten. Elke twee maanden schrijft
hij een bureauverslag.
In 2018 is zijn aandacht uitgegaan naar het begeleiden van de nieuwe bureaumedewerker Léontine van Duin per 1 februari 2018 en de nieuwe webredacteur
Christiaan Deurloo per 1 juli 2018.
In 2018 vond een aantal inspirerende workshops plaats onder leiding van Henk Poort, in
samenwerking met en financieel ondersteund door Isla. Pepijn heeft in het najaar van
2018 opnieuw gesprekken gehad met Isla over meerjarige sponsoring en samenwerking.
Gedacht wordt o.a. aan een gezamenlijk te organiseren scratchdag in 2019. Pepijn was
aanwezig bij de diplomering van 16 cursisten die met goed resultaat de cursus Dirigent
Licht Vocaal hebben gevolgd. Aandacht is tevens uit gegaan naar het organiseren van
een inspiratiedag voor dirigenten en naar het -gezamenlijk met de nieuwe webredacteur
-actualiseren van website, nieuwsbrief en social media.
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Léontine van Duin volgde bureaumedewerker Marcelle Immerzeel op, die in november
2017 is gestopt met haar werkzaamheden voor BALK. Léontine heeft 2018 specifiek
benut voor het inwerken in alle facetten van haar functie.
In het voorjaar van 2018 heeft Annemarie Homan haar vertrek aangekondigd als
redacteur en webmaster van BALK. Voor de zomer is haar opvolger Christiaan Deurloo
begonnen als webredacteur. Door omstandigheden moest hij zijn werkzaamheden per 1
januari 2019 bij BALK beëindigen. In december vonden we een geschikte opvolger in Jan
van Deursen, die Christiaan per 1 januari 2019 is opgevolgd.
Aangesloten koren, muziektheatergezelschappen en zanggroepen
Het aantal aangesloten groepen is op 31 december 2018: 568 met een totaal van
16.049 individuele leden. Ter vergelijking: op 31 december 2017 waren er 549
aangesloten groepen met een totaal van 15.495 individuele aangeslotenen.
In 2018 heeft BALK 41 nieuwe groepen welkom mogen heten. In 2018 hebben 22
groepen hun contributie aan BALK opgezegd.

Educatie
Basiscursus Dirigent Licht Vocaal
Op 15 september 2018 startte een nieuw cursusjaar voor de BDLV met 9 bijeenkomsten.
Er deden 6 cursisten aan mee, helaas een beperkt aantal. We zien de afgelopen jaren
sterke schommelingen in aantal deelnemers. Docent was Rogier IJmker.
Dirigent Licht Vocaal
9 juni 2018 vond de diplomering van de opleiding dirigent licht vocaal (DLV) plaats voor
16 cursisten. Docent was Tijs Krammer, geassisteerd door zangdocent Marieke Snijders
en diverse gastdocenten. De cursus was wederom een succes!
Samenwerking Isla Pastilles
In 2018 gaf Henk Poort een 17-tal workshops aan koren en muziektheatergroepen.
Wegens enorm succes zijn in plaats van 10 masterclasses 17 masterclasses
georganiseerd. Deze masterclasses kwamen tot stand met financiële steun van Isla
pastilles. Isla heeft een verslag van deze masterclasses gepubliceerd in Vivid, het
vakblad voor de drogisterijmedewerker.
Inspiratiedag dirigenten
Op 30 juni heeft BALK in samenwerking met Caroline Grasmeijer een inspiratiedag voor
dirigenten georganiseerd. Door te weinig belangstellenden is de dag helaas geannuleerd.
De 3 geïnteresseerden hebben persoonlijk contact gehad met Pepijn Lagerwey en hebben
ideeën kunnen uitwisselen
Arrangeercursus
In 2018 werden de voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een nieuwe
arrangeercursus 2018/2019. Vanwege te weinig animo is besloten om in plaats hiervan in
2019 een arrangeermiddag te organiseren. Docent Tijs Krammer.

Service
AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
BALK heeft de nieuwe richtlijnen in begrijpelijk taal gepubliceerd op de website onder de
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‘kop’ Kennisbank en geeft advies middels het uitvoeren van een check, die op de website
is vermeld. Stichting BALK heeft ook een Privacyverklaring opgenomen op de website.
Verzekering
Voormalig BOOG-leden waren in 2018 verzekerd via Wind Assurantiën. Andere koren
konden gebruik maken van allerhande verzekeringen die door LOPRZ werden
aangeboden. LOPRZ heeft aangekondigd dat Braam assurantiën vanaf 1 januari 2019 de
verzekeringen zal overnemen.
Contributie
De contributie is in 2018 gelijk gebleven. De overgangsregeling voor Oud-BOOG leden
wordt per 1 januari 2019 beëindigd.
BUMA en FEMU
De Buma-afdracht verloopt via Koornetwerk Nederland en bedroeg in 2018 €3,10 per lid.
BALK biedt daarnaast mogelijkheid voor een licentie additioneel kopiëren voor haar leden
via FEMU.

Festivals
In 2018 vond een drietal BALK-festivals plaats. Regionale initiatiefnemers organiseren
deze festivals en het BALK-bureau geeft ondersteuning. De festivals trekken veel
deelnemers en publiek en stralen het enthousiasme en vakmanschap van de
deelnemende groepen uit.
17 maart 2018 BALK festival Centraal
In het Icoon theater in Amersfoort traden 16 groepen op en vonden meerdere workshops
plaats. Het was wederom organisatorisch, financieel en artistiek een groot succes!
21 april 2018 BALK festival Zuid ‘De Fendert zingt’
In het evenementencentrum ‘De Borgh’ in Zevenbergen vond ‘De Fendert Zingt’ plaats.
Ook BALK festival Zuid was een prima festival.
27 mei 2018 BALK festival Noord
Dit festival vond voor het eerst plaats en werd voorbereid door een nieuwe werkgroep.
Een geslaagd festival in schouwburg De Lawei in Drachten. 25 deelnemende koren traden
op. Naast optredens van deelnemende popkoren en zanggroepen waren er workshops,
inspiratie thema’s, gastoptredens, promotiestands.
De volgende BALK-festivals vonden in 2018 niet plaats: BALK Festival Oost, BALK
Jeugdfestival en het BALK Topfestival. Deze vinden eens per twee jaar plaats. BALK
Festival West vond eenmalig niet plaats omdat er geen geschikte locatie beschikbaar
was.

Communicatie
Website
Annemarie Homan en Christiaan Deurloo hebben de website beheerd (www.balknet.nl)
en waren redacteuren van de BALK Nieuwsbrief. Pepijn Lagerwey heeft samen met
Christiaan Deurloo de website geüpdatet. Muziektheater is hierin volledig geïntegreerd.
Hiermee is de website weer volledig actueel en klaar voor de toekomst.
Balknieuws
In 2018 verscheen de digitale versie van de BALK Nieuwsbrief 10 keer. Annemarie
Homan en Chistiaan Deurloo waren verantwoordelijk voor de opzet van de nieuwsbrief.
Het BALK-bureau en Pepijn Lagerwey leverden kopij aan via ingekomen berichten. Pepijn
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Lagerwey neemt ook het redactionele voorwoord voor zijn rekening. Door de nieuwe
personele impulsen zijn de Nieuwsbrief en de website in zijn geheel geactualiseerd.

Samenwerking
KOORNETWERK NEDERLAND (KNN)
BALK is lid van Koornetwerk Nederland, het landelijke netwerk van koorzang
gerelateerde organisaties. Het BALK-bestuurslid Thomas Hessels is tevens bestuurslid
van Koornetwerk Nederland, met de portefeuille ledenontwikkeling. Erica Tervelde is
vertegenwoordiger van BALK tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van Koornetwerk.
Koornetwerk vertegenwoordigt alle korenbonden en zet zich in voor hun
gemeenschappelijke belangen, waaronder de licentieovereenkomst met Buma en Stemra.
Met ingang van 1 januari 2019 kunnen ook andere koorzang-gerelateerde organisaties lid
worden. Koornetwerk beoogt zo door te groeien tot dé landelijke belangenbehartiger van
de koorzangsector. Zie www.koornetwerk.nl
ZING MAGAZINE
BALK heeft een overeenkomst met ZING magazine m.b.t. een korting voor abonnees die
BALK-lid zijn.
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