
 
 
Naam:  Stichting Brabant Koor 
  Statutair gevestigd te Tilburg 
  
RSIN:  806595954 
 
Kamer van Koophandel: 41096754 
  
Contactgegevens: 
Postadres:    Kraaivenstraat 38-16, 5048 AB   Tilburg 
Telefoon:   06-22964893 (Marieke Kanters, zakelijk leider) 
E-mail: bestuur@brabantkoor.nl 
  
Bestuurssamenstelling: 
J.W.M.A. Houben   voorzitter 
R. Kuhn  secretaris/penningmeester 
G.A. Brand  lid 
H.V.B.M. Broeren  lid 
F.M. Koevoets  lid 
 
Doelstelling: 
De doelstelling van de stichting is het door middel van het bijeenbrengen van geselecteerde amateurzangers en –
zangeressen, zoveel mogelijk uit de provincie Noord-Brabant, tezamen vormend Brabant Koor, als projectkoor en op 
hoog niveau, al dan niet in samenwerking met (symfonische) orkesten ten uitvoer brengen van muziekwerken, zowel 
op verzoek van opdrachtgevers als in de vorm van eigen producties. 
  
Brabant Koor heeft zichzelf de volgende missie gesteld: 
- Behoud van het erfgoed van koorzang in Noord-Brabant met speciale aandacht voor de grote koorwerken. Dit is 

de kerntaak van Brabant Koor. 
- Uitvoeringsmogelijkheid zijn voor de top van geschoolde amateurs in het professionele uitvoeringscircuit (waarbij 

amateur = niet betaald). 
- Educatie van jongeren op het gebied van zingen en componeren, direct in schoolverband of indirect door het 

opleiden van docenten. 
 
Op basis van de missie heeft Brabant Koor de volgende visie geformuleerd: 
- Brabant Koor wil een voortdurende inspiratiebron zijn voor alle zangers en liefhebbers van vocale muziek in de 

provincie Noord-Brabant. 
- Brabant Koor vereist van de zangers dat ze goed kunnen zingen, ze hoeven geen professionele opleiding genoten 

te hebben. De toplaag van de amateurzangers krijgt zo de kans op uitdagend niveau ervaring en inspiratie op te 
doen. 

- Brabant Koor verbindt amateurs en professionals: Brabant Koor betaalt de zangers niet en levert prestaties in het 
professionele circuit. 

- Brabant Koor positioneert zich als hoge kwalitatieve partner voor PHZN (Philharmonie zuidnederland) en voor 
andere orkesten voor de uitvoering van grote koorwerken. 

- Brabant Koor positioneert zich als flexibele leverancier van een koor in opdracht van organisatoren van concerten  
- Brabant Koor organiseert educatieve activiteiten voor de eigen zangers, voor koordirigenten en koorzangers in 

Brabant en voor VO-leerlingen die al of niet al bewust met muziek bezig zijn 
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- Brabant Koor laat zich inhuren door orkesten en organisatoren. Brabant Koor ontzorgt de concertorganisatoren 
en Brabant Koor kan zo een kleine flexibele organisatie zijn met lage vaste kosten. 

 
Voor het realiseren van de visie onderscheidt Brabant Koor vier categorieën van activiteiten, te weten: 
- Grote concertwerken 
- Andere opdrachten en samenwerkingen 
- Eigen producties 
- Educatie 
 
Beleidsplan: 
Het beleid van stichting Brabant Koor (BK) is er primair op gericht om de continuïteit van de uitvoering van de 
doelstelling te waarborgen. De doelstelling kan, naast aan opdrachtgevers door te berekenen uitkoopsommen, mede 
worden gerealiseerd door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant alsmede bijdragen van donateurs en 
bedrijfsleven en bijdragen van Stichting Vrienden van Brabant Koor. 
 
BK beweegt zich op het grensgebied van professionele en niet-professionele (lees: betaalde en niet betaalde) 
kunstbeoefening. De zangers hebben deels een professionele opleiding en zijn deels pure, maar streng geselecteerde, 
amateurs. BK biedt een professionele setting voor uitstekende amateurzangers om op niveau samen te werken met 
professionele musici. “Het beste van twee werelden” is hier zeker van toepassing. 
 
Ondanks het grote aantal koren is de top van de Nederlandse korenwereld erg smal in vergelijking met de brede basis 
van actieve koorzangers. Dat betekent dat op het hoogste niveau onvoldoende kwaliteit beschikbaar is om de 
symfonieorkesten van Nederland een volwaardige partner te bieden voor het koor - orkest repertoire. Een reden voor 
het Koor om in de toekomstige structuur van het zuidelijk orkestenbestel een herkenbare positie te krijgen en te 
houden. De inzet van Brabant Koor zal ongetwijfeld in combinatie met een gerichte opleiding en auditiebeleid een 
positieve uitwerking hebben op de aanwas van nieuw zangtalent. 
 
BK is een uitzonderlijk voorbeeld van het succes van de Nederlandse koorzang. Inzet van vele vrijwilligers zorgt er 
wonderwel voor dat er van overheidswege niet veel aandacht geschonken wordt aan deze vorm van vocale muziek. 
De zangers van het Koor ontvangen geen honorarium, maar krijgen een bescheiden tegemoetkoming in de gemaakte 
(reis)kosten.  
Inzet van de grote professionele (lees: betaalde) koren is in vergelijking met Brabant Koor op maatschappelijk niveau 
een buitengewoon kostbare zaak. Dit alles beschouwend zou het voortbestaan van dit koor aan geen enkele twijfel 
onderhevig mogen zijn. Bestuur en artistieke leiding twijfelen daar dan ook niet aan 
 
Het Bestuur zal zich blijven inspannen om de continuïteit van het koor veilig te stellen. Tevens doet het Bestuur er 
alles aan om BK aantrekkelijk te laten blijven mede door de kosten zo laag mogelijk te houden en permanent te 
werken aan versterking van de artistieke kwaliteit. Daartegenover vragen wij van overheden, (potentiële) 
partners/opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties en vanzelfsprekend bezoekers van concerten voldoende 
commitment om hoogwaardige semiprofessionele koorzang blijvend te koesteren. 
 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten. De stichting heeft 
één werknemer in dienst welke naar rato van het aantal projecten wordt gehonoreerd. 
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Activiteitenverslag 
De (muzikale) activiteiten van Brabant Koor in het kalenderjaar 2021 hebben ernstig te lijden gehad onder 
de Covid-pandemie en in dat verband genomen (lockdown-)maatregelen. Er kon slecht één project 
doorgang vinden, al moest ook daarvan één concert worden afgelast: 
 
1 Jubileumconcert: 40 jaar Brabant Koor 
Dirigent: Louis Buskens 
Programma: Ein Deutsches Requiem  
Muzikanten: Ben Martin Weijand & Ad Broeksteeg, beide piano 
 Sopraan: Elise van Es, Bariton: Patrick Pranger 
Concerten: 27-11-2021 | Catharina Kerk, Eindhoven   
 02-12-2021 | Grote Kerk, ’s-Hertogenbosch GEANNULEERD 
Aantal repetities 6 
Aantal zangers: 45 
Aantal bezoekers: 211 
 
 
3 Educatie 
Enkele zangers van Brabant Koor, met een muzikale vakopleiding, zijn betrokken geweest bij lessen 
stemvorming aan propedeusestudenten van Fontys Pabo. 
 
Onderstaand overzicht toont de geannuleerde projecten van 2021. De meeste van deze projecten zijn 
verplaatst, aanvankelijk naar het jaar 2022, maar inmiddels ook al naar 2023. 
 
1. Cri de Choeur, eigen project Brabant Koor: definitief geannuleerd 
Dirigent:  Louis Buskens  
Concert:  31-01-2021 uitgesteld naar 25-04-2021 | Theaters Tilburg 
Muzikanten:  Ben Martin Weijand, piano 
Repertoire:  Reis door de muziekgeschiedenis 
Aantal repetities: 2    
Aantal zangers: 30 
 
2. Brabant Luidkeels: definitief geannuleerd 
Zangersdag in het Factorium Tilburg, georganiseerd door Korenveld. 
Brabant Koor heeft een aandeel daarin met een koorworkshop over Porgy and Bess. 
Dirigent:  Louis Buskens  
Workshop:  07-03-2021 | Factorium Tilburg 
Muzikanten:  Ben Martin Weijand, piano 
Repertoire:  Progy and Bess 
Aantal zangers:  24 
 
3. Ludwig van Beethoven, 9e Symfonie: definitief geannuleerd  
Orkest:   Symfonieorkest Nijmegen 
Dirigent:  Frans-Aert Burghgraef  
Concert:  04-02-2021 | De Vereeniging Nijmegen 
Repertoire:  Beethoven 9e symfonie 
Aantal repetities: 3 
Aantal zangers:  80 
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4. Opera/Musical project Zeeland: geannuleerd/uitgesteld en inmiddels gerealiseerd 
Orkest:   Zeeuws Orkest 
Dirigent:  o.l.v. Ivan Meylemans 
Programma  Voor de pauze: Opera 
   Na de pauze: film/musical 
Concerten:  11-06-2021 | Bergen op Zoom | avond   

12-06-2021 | Zierikzee | middag ‘havenconcert’ 
13-06-2021 | Veere | avond (grote kerk) 

Aantal repetities 3 
Aantal zangers:  60 
 
5. Opera Sing Along: definitief geannuleerd  
Orkest:  philharmonie zuid nederland 
Dirigent:  n.t.b. 
Programma:  Opera 
Data:   26-06-2021  Theater aan de Parade ‘s-Hertogenbosch 
Aantal repetities:  3  
Aantal zangers:  60 
 
6. Zomeravondconcert: definitief geannuleerd  
Orkest:  Zeeuws Orkest 
Dirigent:  Ivan Meylemans 
Programma  Opera / Musical 
Data:  27-8-2021 Middelburg 
Aantal repetities:  1 
Aantal zangers:  60 
 
7. H. Strategier, Arnhemse Psalm & Requiem: geannuleerd/uitgesteld en inmiddels gerealiseerd  
Orkest:  Gelders orkest (PHION) 
Dirigent:  Daniël Reus 
Programma:  Requiem van Herman Strategier & De Arnhemse Psalm van Herman Strategier  
  voor orkest, koor en solisten   
Data:  18-09-2021 Musis sacrum Arnhem 
Aantal repetities:  10 
Aantal zangers:  60 
 



IB
 !

!"
 - 

!Z
*#

FO
L  

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de$instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

" Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende$activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa %%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%%

%

%

%

%%

%

%

%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten
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# Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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