ALGEMEEN BELEID 2020 EN VERDER

Continuïteit
Conform de statuten stelt de vereniging zich ten doel de beoefening van de zang in het
algemeen en oratoriummuziek in het bijzonder. Om deze doelstelling te bereiken moet het
koor aantrekkelijk blijven voor leden en voor het publiek.
De belangrijkste ambities die wij hierbij moeten vasthouden of uitbouwen zijn:
- De deskundige, geduldige en positieve werkwijze van de dirigent
- De sterke organisatiekracht met participatie van zoveel mogelijk, gemotiveerde,
leden
- De enthousiaste, aangename sfeer binnen de vereniging, met aandacht voor de
sociale aspecten
- Het werven van nieuwe leden en projectleden
Programmering
Onze ambitie is en blijft het verzorgen van minimaal twee uitvoeringen per jaar. De
moeilijkheidsgraad van de te kiezen werken moet passen binnen de beschikbare studietijd.
Er dient naar een goede balans te worden gezocht tussen het neerzetten van een goede
muzikale prestatie en het kwaliteitsniveau van het koor.
Thuisstudie beschouwen wij hierbij als een essentieel onderdeel. Evenals voorgaande jaren
is het streven variatie te zoeken in klassieke muziekstukken en werken in het lichtere
genre. Ook minder bekende werken zullen aan het repertoire worden toegevoegd.
Muzikale ambities
De ambitie is en blijft om concerten uit te voeren van een gemiddeld tot goed niveau. Het
aannamebeleid van nieuwe leden zal blijven geschieden door middel van een stemtest. De
daarbij te stellen criteria zullen, in relatie tot het huidige niveau van het koor, voldoende
kritisch zijn.
Van leden wordt verwacht zelf te werken aan hun stemkwaliteit. Dit is onder meer mogelijk
door het trouw volgen van de lessen van de zangpedagoge van het koor.
De stijgende gemiddelde leeftijd van het koor vormt naar onze mening een bedreiging.
Naast risico’s voor de continuïteit zal het kwaliteitsniveau verminderen. Om dit proces te
vertragen zal aan leden, van wie de stem niet meer aan de eisen voldoet, mogelijkheden
worden geboden de zangkwaliteit zo lang mogelijk acceptabel te houden.
Financiën
De vereniging streeft naar het behoud van een gezonde financiële basis. Het minimaal aan
te houden eigen vermogen moet passend zijn om de risico’s van de contractuele
verplichtingen op te kunnen vangen. De reserves die deze norm te boven gaan kunnen
worden aangewend om de concerten en activiteiten te ondersteunen.
Het bestuur zal de leden vragen de diverse fondswervingsacties te blijven ondersteunen,
zodat de ledenbijdrage vergelijkbaar blijft met die van andere oratoriumverenigingen.

