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L.S.,
In dit document vindt u aanvullende informatie over de Bond van Zangverenigingen der
Gereformeerde Gemeenten en (de voordelen van) het lidmaatschap daarvan.
Verdere details zijn ook te vinden op onze website www.bzgg.nl, waarnaar bij sommige
onderwerpen wordt verwezen.
Aanvullende vragen kunt u richten aan het algemene emailadres: secretariaat@bzgg.nl.
Indien u (na lezing van dit document) lid wilt worden, dient u de volgende bijlagen in te vullen:
- Bijlage 1, de vragenlijst behorend bij de aanvraag lidmaatschap;
- Bijlage 2, de verklaring van de kerkenraad, onder wiens toezicht uw vereniging staat.
Na ondertekening kunt u deze bijlagen sturen naar ons correspondentieadres bij het Kerkelijk
Bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Woerden:
Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten
p/a Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
Telefoonnummer:
0348489900
Emailadres:
zangverenigingen@cbgg.nl
N.B. Dit adres, telefoonnummer en emailadres kunnen ook worden gebruikt voor het
doorgeven van wijzigingen in de koorgegevens.

Wij hopen u spoedig als lid te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
het bestuur (samenstelling na de jaarvergadering van 8 april 2016),
Voorz./ wrnmd. secr.
Penningmeester
Muziekcoördinator
Zangcoördinator
PR-coördinator
Algemeen lid

Zier Verheij
0703546196
Gerrit de Graaff 0786817029
Eline Bokkers
0703556654
Esther de Bel
0642950820
Bert Wiltink
0314353383
Maarten v.d. Spek 0613832843

z.verheij@gmail.com
gerritdegraaff@solcon.nl
e.bokkers@outlook.com
estherbrouwer@gmx.net
awiltink@planet.nl
maartenendeborahvanderspek@gmail.com
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Wat is de Bond?
Alleen is maar alleen. Daarom is een aantal koren al in 1947 tot de slotsom gekomen dat een
gezamenlijke organisatie in een behoefte voorziet en is de Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten opgericht, in dit document kortweg de Bond genoemd. Wat toen gold, geldt
heden ten dage nog steeds. Inmiddels beweegt het aantal koren dat lid is zich rond de 140.
Er zijn meerdere zaken die makkelijker in een groter geheel verwezenlijkt kunnen worden dan dat
ieder koor dat voor zich moet doen.
Bij de Bond zijn jeugd- (jk), jongeren- (jnk), meisjes- (msk), gemengde (gk) en mannenkoren (mk)
aangesloten. Al deze koren hebben dezelfde grondslag en doel op basis waarvan een vruchtbare
samenwerking mogelijk is.
Het bestuur van de Bond bestaat momenteel uit zes leden, waarvan er vijf een functie hebben, te
weten voorzitter (tevens waarnemend secretaris), penningmeester, muziekcoördinator,
zangcoördinator en pr-coördinator. Zij worden gekozen door de ledenvergadering.
Voorwaarden lidmaatschap
- Om lid te kunnen worden van de Bond dient uw vereniging onder toezicht te staan van een
kerkenraad van de Gereformeerde Gemeenten of de Oud Gereformeerde Gemeenten.
Dat betekent dat ook koren uit andere kerkgenootschappen lid kunnen worden zolang maar
aan deze voorwaarde voldaan wordt. In de praktijk beperkt dat ‘onder toezicht staan’ zich tot
het keuren van de door uw koor te zingen muziek.
- En verder dient u in te stemmen met de grondslag en het doel van de Bond. Dat doet u door
het ondertekenen van de in te vullen vragenlijst in Bijlage 1.
Contributie
De leden van de Bond zijn in twee groepen verdeeld: koren die in meerderheid bestaan uit leden
onder de 18 jaar en koren waarvan de meerderheid van de leden ouder is dan 18 jaar.
De jaarlijkse bondscontributie is vanaf 1 januari 2016 voor de eerste groep € 1,75 per lid en voor
de tweede groep € 3,50 per lid.
N.B. Daarnaast dient ook een bijdrage te worden betaald aan de BUMA. Zie daarover het stukje
over de BUMA verderop in dit document.
Regio’s
Om een te grote werkdruk voor het bestuur te voorkomen en toch te voorzien in een vorm van
persoonlijk contact met de koren, zijn de koren ingedeeld in een aantal regio’s, met in elke regio
een regio-coördinator. Deze regio’s moeten niet worden gezien als organisatorische onderdelen
van de Bond (zoals voorheen de Ringen), maar als een administratieve indeling van de koren in
kleinere groepen.
Het aantal koren in een regio is daarbij zodanig klein dat één persoon (de regio-coördinator)
gemakkelijk als contactpersoon voor die koren richting het bestuur kan optreden. Daardoor wordt
de zaak overzichtelijker en gemakkelijker aan te sturen door het bestuur.
N.B. Meer informatie over de regio’s, de coördinatoren en de meest recente indeling van de koren
in de regio’s is te vinden op de website.
Vrijwilligers
In de nieuwe organisatie van de Bond wordt veel gewerkt met vrijwillligers. Naast de hiervoor al
genoemde regio-coördinatoren, zijn er ook algemene vrijwilligers. Die zijn op afroep beschikbaar
om mee te helpen aan het organiseren van een of meer van de drie grote activiteiten, te weten
Bondsdag, Groot Samengesteld Koor, Dirigenten- en Muziekcursus, die hierna genoemd worden.
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N.B. Over het werken met vrijwilligers is een apart Vrijwilligersbeleidsdocument opgesteld, dat te
vinden is op de website. Daarin bevindt zich ook het formulier om zich als vrijwilliger aan te
melden.
Bondsdag
Een keer in de vier jaar wordt de Bondsdag gehouden. Aan deze dag, die meestal in de Doelen in
Rotterdam wordt gehouden, mogen alle koren die aangesloten zijn bij de Bond deelnemen. Op
deze dag wordt in koorgroepen gezongen. Kijk voor meer details op de website.
GSK
Een andere activiteit is het Groot Samengesteld Koor, kortweg GSK genoemd. Dit gelegenheidskoor, dat ook een keer in de vier jaar wordt georganiseerd, bestaat uit leden van koren die bij de
Bond zijn aangesloten. Het GSK wordt gevormd om een actie te ondersteunen door middel van het
maken van een cd en het beleggen van één of meerdere zangavonden. Aan het GSK nemen
meestal een paar honderd zangers en zangeressen deel. Kijk voor meer details op de website.
Dirigentencursus
Bij voldoende vraag wordt een dirigentencursus georganiseerd, waarmee de Bond probeert te
voorzien in de vraag naar dirigenten en de vraag uit de leden om een opleiding in eigen gelederen.
Verdere details over opzet, data en kosten zijn te vinden op de website.
Muziekcursus
Sinds september 2015 organiseert de Bond (bij voldoende deelnemers) ook een algemene
muziekcursus die bedoeld is voor beginners. Naast de beginselen van de algemene muziekleer
wordt les gegeven in muziekgeschiedenis, solfège (o.a. van blad zingen) en koorscholing
(waaronder stemvorming). Ook hiervan zijn verdere details te vinden op de website.
ASAF
De Bond geeft een eigen blad uit, genaamd Asaf. Dit bondsorgaan verschijnt twee keer per jaar.
In dit blad wordt naast persoonlijke bezinning aandacht geschonken aan onderwerpen die voor de
koren en koorleden van belang en/of interessant zijn. Nieuws van het bestuur en vanuit de regio's
krijgt een ruime plaats en aandacht wordt besteed aan nieuwe muziekuitgaven, waarvan een deel
van de partituur en een korte toelichting worden geplaatst.
Het blad wordt verspreid onder alle leden van de Bond, waarbij de koren die het hoge contributiebedrag betalen voor elk lid een exemplaar ontvangen en de koren die het lage contributiebedrag
betalen maximaal vijf exemplaren.
Muziekuitgeverij
De Bond heeft een eigen uitgeverij voor koorwerken. Deze heeft een omvang van ruim 800 titels,
bestaande uit psalmen, gezangen en vrije liederen, waar regelmatig nieuwe uitgaven aan worden
toegevoegd.
De uit te geven muziek wordt door een aantal ter zake kundige muziekadviseurs beoordeeld op de
inhoud van de tekst en op de muzikale kwaliteit; deze beoordeling vindt altijd anoniem plaats.
De muziek is te bestellen via het bestelformulier op de website. De aangegeven prijzen gelden
voor leden van de Bond; niet-aangesloten koren of personen betalen 50% meer.
Vraag en aanbod
Zoekt uw koor een dirigent of organist? Bent u dirigent en wilt u meer koren dirigeren? Bent u
organist en wilt u begeleider van een koor worden? Biedt u zich aan als solist bij zanguitvoeringen? Hebt u muziek te koop? Kijk dan op onze website onder de rubriek Vraag / aanbod.
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Geschillen
Indien gewenst kan een beroep gedaan worden op het (dagelijks) bestuur om te proberen partijen
weer met elkaar in contact te brengen of op een andere manier een bemiddelende rol te spelen.
Toezicht
De Bond staat onder toezicht van het Deputaatschap ‘Kerk, gezin, jeugd en onderwijs’ van de
Gereformeerde Gemeenten.
Dit deputaatschap ontvangt voorafgaand aan een generale synode een rapportage van de Bond
over de afgelopen drie jaar en belegt na afloop een vergadering met alle aangesloten bonden.
BUMA
Iedereen die in het openbaar uitvoeringen geeft, kan te maken krijgen met de BUMA, het Bureau
voor Muziek Auteursrecht. De BUMA houdt zich namelijk bezig met het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor het in het openbaar uitvoeren van beschermde
muziek.
De Bond heeft voor de eigen leden met de BUMA daarvoor een collectief contract afgesloten.
Daardoor krijgen onze koren korting en mag men een onbeperkt aantal uitvoeringen per jaar geven. Koren die geen lid zijn van de BZGG betalen bij meer dan drie uitvoeringen het dubbele tarief.
De bijdrage aan de BUMA is ongeveer € 4,00 per lid per jaar. Het werkelijke bedrag kan per jaar
echter wat verschillen; in 2012 bedroeg de bijdrage bijvoorbeeld € 4,14.
N.B. De BUMA maakt geen onderscheid in leeftijd, dus ook leden van jeugdkoren en jongeren tot
18 jaar betalen het volle bedrag.
Een keer per jaar krijgt een koor een verzoek van de BUMA om opgave te doen van de stukken
die zijn uitgevoerd. Dit heeft verder geen financiële consequenties. Maar de BUMA zou anders niet
weten wat men aan de componisten van de uitgevoerde muziek moet uitkeren.
Alle andere (ook financiële) verplichtingen worden door de Bond voor de koren afgehandeld. De
contributie voor de BUMA wordt jaarlijks door de Bond gelijk met de eigen bondscontributie geïnd.
N.B. Koren moeten dus nooit zelf rekeningen van de BUMA betalen! Krijgt u wel een rekening,
neem dan contact op met de Bond.

________________________________________________________________________________________________________________________
Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten | p/a Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden | Website www.bzgg.nl
T (kerkelijk bureau) +31 348 489 900 | E (kerkelijk bureau) zangverenigingen@cbgg.nl | E (secretariaat) secretariaat@bzgg.nl
Pagina 4 van 7
IBAN: NL10 INGB0000445361 t.n.v. penningmeester Bond van Zangverenigingen der Ger. Gemeenten, Hendrik Ido Ambacht

Info lidmaatschap en
aanmeldingsprocedure

016-037

1 augustus 2016

Wat onderschrijft u als u lid wordt?
Hieronder vindt u de artikelen uit de statuten van de Bond betreffende de grondslag, het doel en
het lidmaatschap, zodat u weet wat u onderschrijft indien u lid wordt.
N.B. De volledige statuten alsmede het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website.
Artikel 2: Grondslag
De vereniging heeft als grondslag Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van
Enigheid.
De vereniging kiest als richtsnoer voor haar handelen het beginsel, dat de zangkunst dienstbaar
behoort te zijn aan de verheerlijking van Gods Naam.
Artikel 3: Doel en middelen
1. De vereniging heeft tot doel: het bevorderen van de beoefening van de zangkunst.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van de oprichting en instandhouding van koren, die dezelfde grondslag hebben
als de vereniging;
b. het versterken van de band tussen haar leden onderling;
c. het geven van mondelinge dan wel schriftelijke voorlichting en informatie, bij voorkeur d.m.v. de
jaarvergadering, het bondsblad en de website;
d. het aanleggen, beheren en in stand houden van een muziek-bibliotheek;
e. het (doen) uitgeven van muziek;
f. het organiseren van evenementen, die geen wedstrijdelement beogen.
Artikel 6: Leden
Leden van de Bond zijn:
a. koren, waarvan grondslag en doel in overeenstemming zijn met grondslag en doel van de Bond,
die onder toezicht staan van de kerkenraad en die na schriftelijke aanmelding tot het lidmaatschap
door het bestuur van de Bond zijn toegelaten;
b. koren die niet voldoen aan alle in lid a omschreven voorwaarden, doch die voor 1 januari 1996
reeds als lid waren toegelaten.
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Bijlage 1, Vragenlijst behorend bij aanvraag lidmaatschap
1.

Naam vereniging:

2.

Soort koor (gk / mk / jnk / msk / jk):

3.

Plaats van vestiging:

4.

Oprichtingsdatum:

5.

Gewenste ingangsdatum lidmaatschap:

6.

Plaats en avond van repetitie:

7.

Gegevens

secretaris:

penningmeester:

Naam:
Adres:
Postcode + woonpl.:
Tel.nr.:
E-mail:
8.

Giro/bankrek.:

9.

Gegevens

t.n.v.:
dirigent:

Naam:
Adres:
Postcode + woonpl.:
Tel.nr.:
E-mail:
10. Aantal leden onder de 18 jaar:

Aantal leden vanaf 18 jaar:

11. Contributie per week/maand in €:

Evt. nog een tweede bedrag in €:

Reden afwijkend bedrag:
12. Bent u eerder lid geweest van de Bond:

Zo ja, wanneer:

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
......................................................................, ................................., ..................................................
(plaats)

(datum)

(handtekening secretaris)

In te vullen door de Bond:
Bovengenoemde vereniging is toegelaten tot lid van de Bond per .....................................................
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Bijlage 2, Kerkenraadsverklaring m.b.t. toelating tot het lidmaatschap

De kerkenraad van de (Oud) Gereformeerde Gemeente te:
verklaart hiermee dat
het koor

te

onder haar toezicht staat en dat zij geen bezwaar heeft tegen de toetreding als lid van de Bond
van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten.

Namens de kerkenraad voornoemd,

Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening:
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