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Betreft: ledenraadpleging advies Toekomst KNZV vMN
Datum: 19 september 2020
Geachte leden,
Inleiding
In april hebben we jullie het advies van de commissie Toekomst KNZV vMN toegestuurd.
Graag hadden we dat op de, nu verplaatste, ALV met jullie willen bespreken, maar de
Coronacrisis maakte elke planning nutteloos. Daarom hebben we jullie gevraagd aan te
geven waar, wat de toekomst van KNZV vMN betreft, jullie voorkeur naar uit zou gaan:
de regio Midden Nederland opheffen, of voort blijven bestaan al dan niet als lid van het
KNZV.
Resultaat raadpleging Toekomst KNZV vMN
Wij zijn blij dat 34 leden hebben gereageerd, tweederde van het totaal aantal leden. Van
de leden die hebben gereageerd hebben 22 leden aangegeven door te willen gaan, 21 als
lid van KNZV en 1 lid heeft voorkeur voor verzelfstandiging. 12 leden geven aan voorkeur
te hebben voor opheffen.
Conclusie
Als bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat er een behoorlijk draagvlak is om door
te gaan. Dat houdt in dat jullie het vertrouwen hebben dat de in het advies gesignaleerde
knelpunten gezamenlijk op te lossen zijn. Op de Algemene Ledenvergadering van 31
oktober 2020 zullen we dus spijkers met koppen moeten slaan over de noodzakelijk te
nemen maatregelen: het versterken van de bestuurskracht en het toekomstbestendig
maken van de mannenkoorzang in onze regio.
Spoor 1 Bestuurskracht
De bestuurskracht kan versterkt kunnen worden door het inkrimpen van het bestuur naar
3 leden en het vinden van bestuursondersteuners. Daarnaast, indien nodig, door
administraties door derden te laten uitvoeren en het mogelijk inkopen van diensten,
waarvan jullie vinden dat die beschikbaar moeten zijn.
Graag vragen we jullie aandacht voor de bestuurssamenstelling. Voorzitter Wim den
Heijer, en penningmeester Roel Bueneker hebben aangegeven in april 2021 hun functie
ter beschikking te stellen. Ook de interim-bestuurders, Adry Slagmeulen en Adrie Bout,
die gelukkig al een jaar langer zijn aangebleven dan was afgesproken, zullen dan
vertrekken. Het is dus van het grootste belang dat kandidaten voor de functie van
voorzitter en penningmeester zich melden. Want een bestuur met alleen een secretaris
betekent het einde van KNZV Midden-Nederland!
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Spoor 2 Toekomstbestendigheid Mannenkoorzang
Voor de toekomstbestendigheid van de mannenkoorzang gaan we door op de ingeslagen
weg. Met het programma Mannenkoor in Beweging gaan we in februari 2021 een vervolg
geven aan de Inspiratiedag die we in het begin van dit jaar (nog voor de coronacrisis)
hebben gehouden. Tegelijkertijd doen we ook mee het actieprogramma dat KNZV start
met hetzelfde doel: Zingen met Perspectief. Landelijk en de regio’s trekken daarin samen
op. Ook hierover willen we graag in de komende Algemene Ledenvergadering met jullie
van gedachten wisselen.

Met vriendelijke groeten,
Wim Zoet
Secretaris KNZV vMN
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