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Informatie lidmaatschap  

 

De KCZB is in 1886 opgericht en telt momenteel 945 zangverenigingen en stichtingen met ruim 
31.500 leden/zangers.  

 
Doelstelling 

➢ het stimuleren van de beoefening van de zang in het algemeen en van het christelijk repertoire in 

het bijzonder 
➢ door samenwerking de belangen van de aangesloten verenigingen en stichtingen bevorderen. 

 
Om de aangesloten koren alle mogelijke service te kunnen bieden, beschikt de KCZB over een eigen 

kantoor, gevestigd in Voorschoten. 
 

Lidmaatschappen KCZB 

Koren die de doelstelling en de grondslag van de KCZB respecteren kunnen het gewone lidmaatschap 
afsluiten. Zij hebben alle gebruikelijke rechten en plichten. 

 
Organisatie 

Het hoogste orgaan van de KCZB is de Algemene Vergadering. De dagelijkse leiding berust bij het 

KCZB-bestuur, waarvan de zes leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Ook is er een 
Raad van Toezicht bestaande uit drie leden. 

 
De KCZB is onderverdeeld in de volgende drie Regionale Commissies: 

• Regionale Commissie Noord:  
Groningen, Drenthe, Friesland en Noord Holland (ten noorden van het Noordzeekanaal) 
 

• Regionale Commissie Oost:  
Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord Brabant Oost (’s Hertogenbosch en ten oosten daarvan) en Limburg 

 

• Regionale Commissie West:  
Noord Holland (ten zuiden van het Noordzeekanaal), Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant (ten westen 
van ’s Hertogenbosch) 
 

De verschillende koorsoorten hebben hun eigen problematiek en daarvoor is er de Muziek Advies 

Commissie. Deze commissie telt momenteel vier leden. 

 
De KCZB is lid van Koornetwerk Nederland, waarmee acties van gezamenlijk belang, contacten met de 

overheid, regeling met BUMA etc. geregeld worden. 
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Koorsoorten 

De volgende koorsoorten worden onderscheiden: 

 
GK Gemengd koor (hiertoe worden ook gerekend: kerkkoren, cantorijen, kamerkoren, seniorenkoren) 

JG Jeugdkoor/Gospelgroep (leeftijd vanaf 14 jaar)  
JK Jongenskoor (jongens = Sopraan/Alt, mannen = Tenor/Bas) 

KK Kinderkoor (leeftijd tot 14 jaar)  

MK Mannenkoor 
OK Oratoriumkoor 

PJ Projectkoren 
VK Vrouwenkoor 

 
Service 

➢ Collectief BUMA contract voor de uitvoeringsrechten voor uw koor 

➢ Collectieve WA-verzekering 
 

➢ Nieuwsbrief ‘Vocaal Digitaal’ 
 

➢ Uitgebreide website 

➢ Concertagenda via de website 
➢ Dirigenten Vacaturebank via website 

 
➢ Programma E-boekhouden (bij deelname ledenkorting voor KCZB koren) 

➢ Voordelig lidmaatschap Koormuziek.NL 
➢ Zangersbank - koren op zoek naar projectzangers (gratis voor KCZB koren) 

 

➢ Muziekuitgeverij 
➢ Muziekhandel  

➢ Muziekbibliotheek  
➢ Concertmap ‘The Black Folder’  

 

➢ Muzieksaldo voor gemengde-, mannen-, vrouwen- oratorium- en Jongenskoor 
o De koren in de categorie GK, MK, VK en OK hebben recht op bovengenoemde service. 

o De koren in de categorie JK hebben recht op bovengenoemde service,  
echter het recht op het muzieksaldo is beperkt tot 50% van het normale bedrag.  

o De koren in de categorie JG en KK hebben recht op bovengenoemde service met 

uitzondering van de muziekregeling. 
 

➢ Verzekeringen 
o Inventarisverzekering 

o Instrumenten- en uniformen verzekering 
o Non-appearance verzekering 

o Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering 

o Evenementenverzekering 
o Reis-ongevallenverzekering 

 
➢ Kunstenaars Contract Bureau (verloning artiesten) 

 

➢ Onderscheidingen voor jubilerende koorleden  
 

➢ Juridische ondersteuning 
➢ Notariële statuten tegen een vaste prijs 

 
➢ Advisering koorbesturen 

➢ Organisatie bestuurderscursussen 

➢ Organisatie van diverse evenementen, o.a. KCZB Korenfestivals 
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Inhoud van de KCZB service 

 

Collectieve BUMA-overeenkomst 
De BUMA (Bescherming Uitgevers en Muziek Auteurs) heeft tot taak erop toe te zien dat er geen 

beschermde werken worden uitgevoerd zonder dat aan vereiste voorwaarden (betalen van 
uitvoeringsrechten) is voldaan. De KCZB heeft via Koornetwerk Nederland een contract met de BUMA 

waardoor deze rechten verondersteld worden automatisch te zijn betaald als een dergelijk werk door 

één van de aangesloten verenigingen/stichtingen wordt uitgevoerd. De uitvoeringsrechten zijn via dit 
contract collectief afgekocht tegen een gereduceerd tarief, dat in de contributie is verwerkt.  

 
Bij scenische uitvoeringen van auteursrechtelijk beschermd werk kan het zijn dat deze uitvoeringen 

niet onder de collectieve BUMA-overeenkomst vallen. Indien aan een uitvoering ‘toneel’ wordt 
toegevoegd kan het zijn dat de uitvoering onder het zogenaamde ‘groot recht’ valt. De verschuldigde 

uitvoeringenrechten dienen dan aanvullend geregeld te worden. In voorkomende gevallen is het 

raadzaam om tevoren inlichtingen bij de KCZB in te winnen. Achteraf de rechten regelen is vaak 
moeilijk. Indien u achteraf met extra kosten wordt geconfronteerd, kunt u geen maatregelen meer 

nemen! 
 

Muzieksaldo 

De verenigingen die vallen onder de categorie GK, MK, VK en OK betalen een bepaald bedrag aan 
contributie. Via deze betalingen wordt saldo opgebouwd dat kan worden aangewend voor de betaling 

van de huur voor materiaal uit de bibliotheek of voor de betaling van muziek die uw vereniging 
aanschaft. Voorwaarde is dat de muziek geleverd wordt door de KCZB. Het bedrag van het 

muzieksaldo wordt bepaald door het aantal leden dat op de contributienota is vermeld. Dit aantal 
wordt vermenigvuldigd met het bedrag dat per lid aan wordt opgebouwd (2023: € 1,50). 

  

Voorbeeld:  
Het totaal van het tegoed voor een koor met 40 leden is dus 40 x € 1,50 =  € 60,00.  

 
De verenigingen die vallen onder de categorie JK betalen een bepaald bedrag aan contributie.  

Het recht op het muzieksaldo is beperkt tot 50% van het normale bedrag. (2023: € 0,75).  

 
Voorbeeld:  

Het totaal van het tegoed voor een koor met 40 leden is dus 40 x € 0,75 = €  30,00. 
 

Dit bedrag geldt voor het lopende kalenderjaar. Niet opgenomen bedragen vervallen aan het einde 

van dat kalenderjaar aan de algemene middelen van de KCZB. Voor het volgende jaar wordt het 
muzieksaldo opnieuw bepaald aan de hand van het ledenaantal van het koor dat per 1 januari dat aan 

de KCZB wordt doorgegeven. 
 
➔ Het is dus in uw eigen belang dat u alle benodigde muziek via de KCZB bestelt! 

 
Muziekbibliotheek 

De KCZB heeft een uitgebreide bibliotheek, waarin ongeveer 2.100 titels zijn opgenomen. Zowel grote 

oratoria als kleinere werken maken deel uit van onze collectie. Wanneer een werk met orkest kan 
worden uitgevoerd, is in veel gevallen ook het orkestmateriaal in onze bibliotheek opgenomen. Als het 

gevraagde repertoire niet in onze bibliotheek aanwezig is, dan kan een vereniging het verzoek doen 
om de collectie van de KCZB bibliotheek met deze titel uit te breiden. Koren die zijn aangesloten bij de 

KCZB ontvangen 50% korting op de geldende huurprijzen op de werken uit eigen bibliotheek. 
 

Sommige uitgeverijen verkopen het materiaal niet, maar verhuren het. Hiermee moet u wel rekening 

houden met extra kosten. In deze gevallen kan het materiaal ook via de KCZB bibliotheek worden 
besteld. Het huren van materiaal uit onze bibliotheek of materiaal via uitgevers brengt kosten met zich 

mee. De huursom die verschuldigd is, wordt automatisch verrekend met het eventuele tegoed van de 
muziekregeling.  
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Muziekuitgeverij  

De KCZB heeft een eigen uitgeverij, waarin tot op heden ongeveer 2.200 titels zijn verschenen. Het 

repertoire omvat liedbewerkingen, evangeliemotetten, onberijmde psalmen, volksliederen en 
koorboeken.  

 
Muziekhandel: één aanspreekpunt / besteladres 

De KCZB heeft contact met een groot aantal collega uitgevers in binnen- en buitenland. Vrijwel alle 

muziek die uw vereniging wil bestellen is via de KCZB muziekhandel leverbaar.  
 

De bestelde muziek (huur of koop) wordt verrekend met het eventuele muzieksaldo. Ook wanneer het 
tegoed voor een bepaald jaar geheel is verbruikt, is het verstandig uw muziek te blijven bestellen.  

Eén aanspreekpunt / besteladres is voor u gemakkelijk!  
 

Nieuwsbrief ‘Vocaal Digitaal’ / Website / Facebook 

De KCZB heeft een nieuwsbrief ‘Vocaal Digitaal’.  
 

Natuurlijk hebben wij ook een website, waar we veel informatie op publiceren. Daarnaast kunnen 
aangesloten koren inloggen op een specifiek ledendeel. 

 

Ook zijn wij te vinden op Facebook, waar wij  actuele informatie delen met onze volgers. 
 

e-Boekhouden.nl 
In dit programma kunt u zowel de financiële- als de ledenadministratie op een eenvoudige manier 

verwerken. De KCZB biedt de leden het programma e-Boekhouden met ledenkorting aan. Dit 
programma is speciaal ingericht voor verenigingen en stichtingen en biedt: 

➢ Boekhouden en ledenadministratie 

➢ Factureren, incasseren en aanmanen 
➢ Nieuwsbrief en mailingen via de ledenadministratie 

➢ Overal ter wereld uw administratie kunnen raadplegen 
➢ Overzicht openstaande posten via de mobiele app 

➢ Gratis cursus boekhouden 

➢ Gratis deskundige helpdesk 
 

Advisering aan koorbesturen 
Te denken valt hierbij o.a. aan: 

➢ Advies bij problemen binnen uw vereniging 

➢ Auteursrecht 
➢ Dirigentenovereenkomst, honoraria dirigenten 

➢ Verloning van artiesten 
➢ Subsidie en fondsenwerving 

➢ AVG (privacy wetgeving) 
 

Activiteiten 

De KCZB organiseert diverse activiteiten o.a.: Bestuurderscursussen (regionaal); regionale concerten, 
repertoire informatiedagen, in samenwerking met andere uitgevers en Korenfestivals (met educatieve 

elementen). 
 

Concertagenda 

De aangesloten koren kunnen zelf hun concerten aankondigen in de concertagenda op de website.  
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Verzekeringen 

➢ Collectieve WA-verzekering 

Alle koren, bestuursleden van koren, individuele leden van koren en bestuursleden van de KCZB 
zijn door middel van een collectieve verzekering gedekt tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. 

Natuurlijk geldt deze verzekering alleen wanneer men in bovengenoemde hoedanigheid optreedt 
(schade aan gehuurde gebouwen is ook onder deze polis verzekerd). Gehuurde of geleende 

goederen vallen onder de opzichtclausule. Hiervoor dient dus een aparte verzekering te worden 

afgesloten.  
 

➢ Inventarisverzekering 
Tegen een voordelige premie kunt u de goederen van uw vereniging, bijvoorbeeld de 

muziekvoorraad, de piano, de audio apparatuur, enzovoorts onderbrengen in een collectieve 
inventarisverzekering. De dekking geldt indien de goederen zich bevinden in een gebouw.  

 

➢ Instrumenten- en uniformen verzekering 
Bij de collectieve inventarisverzekering is schade ontstaan tijdens vervoer uitgesloten. Aangezien 

instrumenten- en audio apparatuur gevoeliger zijn voor schade dan bijvoorbeeld muziek kunt u 
voor deze goederen een aparte verzekering afsluiten. Deze verzekering is te vergelijken met een 

kostbaarhedenverzekering.  

 
➢ Non-appearance verzekering (voorheen de dirigenten ziektegeld verzekering) 

Deze verzekering dekt de inkomstenderving van een dirigent bij ziekte. Deze verzekering dient op 
individuele basis door het koor te worden afgesloten bij de verzekeraar ten behoeve van de 

dirigent.  
 

➢ Bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering 

Deze verzekering dekt aanspraken die zouden kunnen worden gedaan op het privé vermogen van 
bestuursleden van verenigingen. Voorwaarde om aan deze verzekering deel te nemen, is dat uw 

koor notarieel statutair gevestigd is die voldoen aan de WBTR. Naast de dekking van 
aansprakelijkheid is ook juridische bijstand i.v.m. dergelijke aanspraken gedekt. Deze verzekering 

moet op individuele basis worden afgesloten bij de verzekeraar.  

 
➢ Evenementenverzekering 

Het organiseren van een evenement brengt financiële risico's met zich mee. Via het lidmaatschap 
van de KCZB is het mogelijk om een Evenementenverzekering af te sluiten. 

 

➢ Reis-ongevallenverzekering 
Leden van verenigingen zijn vaak onderweg. Tijdens het reizen, gedurende optredens of het 

wachten voor een optreden kan er jammer genoeg een ongelukje gebeuren. De reis-
ongevallenverzekering verzekert de leden en vrijwilligers die aangesloten zijn bij uw 

vereniging  hiervoor. De dekking geldt uiteraard ook voor alle bestuursleden. 
 

De verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar te vinden op de 

website. 
 

 
Juridische ondersteuning 

De KCZB kan in voorkomende gevallen een beroep doen op een freelance jurist. Contacten met de 

juridisch adviseur lopen altijd via het kantoor in Voorschoten. 
 

Mediation 
Soms is er sprake van een geschil binnen een vereniging. Een geschil tussen bestuurders onderling, 

als bestuur met uw leden of tussen dirigent en vereniging. In dat geval kunt u gebruik maken van 
mediation door de KCZB. Hiermee kan in veel conflictsituaties een gang naar de rechter worden 

voorkomen. 
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Onderscheidingen bij jubilea 

Koren die 25 jaar bestaan of een veelvoud van 25, krijgen van de KCZB een jubileumattentie 

uitgereikt. Dat is bij 25, 50, 75 en 125 jaar een legpenning waarop het betreffende jubileum vermeld 
is. Aan 100-jarige koren wordt een sculptuur overhandigd.  

 
Voor koorleden die een lidmaatschapsjubileum vieren, kan het koor een onderscheiding bestellen. Bij 

de onderscheidingen leveren wij een certificaat waarop o.a. de gegevens van de jubilaris en die van 

de vereniging zijn afgedrukt. Wij hebben onderscheidingen voor de lidmaatschappen van 25, 40, 50, 
60 jaar 

 
Voor jubilerende dirigenten kan het koor een speciale sculptuur bestellen. 

 
Daarnaast hebben wij een oorkonde voor een jubileum van een koorlid of voor benoeming tot erelid.  

 

Notariële statuten tegen een vaste prijs 
De KCZB heeft een overeenkomst met een notaris die een vast tarief hanteert voor het passeren van 

statuten voor uw vereniging. Voorwaarde is wel dat u zich min of meer conformeert aan de concept 
statutentekst die door de KCZB verstrekt wordt. U kunt ook via een volmacht de akte kunt laten 

passeren (u hoeft er dus niet voor naar de notaris). Bij oprichting van uw vereniging wordt u 

automatisch ingeschreven in het handel- en UBO-register van de KvK. Bij statuten wijzigingen dient u 
dit vooraf op orde te hebben. Correspondentie en berekening van de kosten worden afgewikkeld via 

de KCZB. 
 

Zangersbank 
Bent u op zoek naar projectzangers voor uw concert/project dan kunt u ons een vraag uitzetten die 

wij voor u doorsturen naar potentiële projectzangers. Alle koren in Nederland kunnen hier gebruik van 

maken. Voor KCZB-koren is deze service gratis. 
 

Koormuziek.NL Magazine  
Voor koren die vallen onder de categorie gemengd koor is het mogelijk via de KCZB een abonnement 

te nemen op Koormuziek.NL Magazine. Met dit abonnement ontvangen drie maal per jaar een 

catalogus, waarin nieuwe koorwerken staan afgedrukt. U kunt de muziek uit deze catalogus via de 
KCZB bestellen en wordt verrekend met het eventuele muzieksaldo. Daarnaast ontvangt u op bestelde 

muziek 5% korting. Voor de actuele prijzen voor dit abonnement lidmaatschap verwijzen wij u naar de 
website. De kosten van dit abonnement wordt verrekend met het muzieksaldo.  

 

Kunstenaars Contract Bureau (KCB) 
Als een koor een uitvoering geeft en daarbij solisten, instrumentalisten en/of koorzangers inschakelt 

en betaalt, dan treedt het koor op als werkgever van deze personen. Omdat een relatie, in de strikte 
zin van het woord, tussen werkgever en werknemer ontbreekt, noemt men dit een fictief 

dienstverband. 
De belastingwetgeving ten aanzien van uitvoeringen is erop gericht zoveel mogelijk mensen sociaal te 

verzekeren en daarom laat de wet zoveel mogelijk arbeid onder een dienstbetrekking vallen. Het 

optreden van elke solist, hoe klein de bijdrage ook is, wordt behandeld alsof het een dienstverband 
betreft. Werkgevers zijn verplicht de gecontracteerde als werknemer aan te melden bij de 

Belastingdienst. Dat betekent dat men wettelijk verplicht is tot het: 
➢ vaststellen van de identiteit van de optredende artiesten 

➢ inhouden van loonbelasting en premie volksverzekeringen 

➢ betalen van werknemersverzekeringen 
➢ voeren van een loonadministratie 

Op details van de regelingen zullen wij hier verder niet ingaan. 
  

Een uitzondering op deze gang van zaken vormen de zelfstandig ondernemers. Tot 1 mei 2016 kon 
men volstaan met de controle van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) en het uitbetalen op factuur. 

Zowel VAR als factuur moesten aan bepaalde eisen voldoen. De VAR is nu afgeschaft en de wet DBA 

(Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is van kracht. Nu heeft de werkgever 
medeverantwoordelijkheid in het bepalen of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. De 
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geldende regels zullen waarschijnlijk in de loop van 2022 weer veranderen. Het KCB houdt alle 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en past zijn werkwijze daarop aan. 

 
Zelf doen of niet? 

Uit het vorenstaande blijkt dat het contracteren van vocale solisten, instrumentalisten of ensembles 
een complexe aangelegenheid is. Er komt immers heel wat bij kijken. Dat is waarschijnlijk de reden 

waarom er in de praktijk nog wel het een en ander ‘zwart’ gebeurt. 

Het volgens de wet optreden als werkgever geeft relatief veel administratieve arbeid. Dat kan in eigen 
beheer, maar de KCZB heeft hiervoor speciaal de KCB opgericht. Het KCB kan van de 

vereniging/stichting de administratieve afhandeling van de werkgeversverplichtingen overnemen. Het 
KCB maakt voor uw vereniging de contracten en stuurt uw vereniging een nota voor de brutoloonsom. 

Per 1 januari 2019 zijn de bedragen bruto-bruto, dat wil zeggen inclusief werkgeverslasten. 
Vervolgens zorgt het KCB voor betaling van het netto honorarium aan alle gecontracteerden en draagt 

het de ingehouden loonheffing en premies af. 

 
Voor de dienstverlening wordt een bedrag aan administratiekosten gerekend. De hoogte van de 

kosten is gebaseerd op het aantal musici die uitbetaald gaan worden.  
 

In een afzonderlijke brochure kunt u lezen wat de precieze werkwijze van het KCB is. Deze brochure 

‘Het koor als werkgever’ vindt u als Pdf op de website. 
 

Verplichtingen 
De contributie is afhankelijk van de koorsoort en wordt bepaald door het aantal leden van de 

vereniging. Berekening vindt plaats per kalenderjaar. Elk koor is verplicht in januari het ledenaantal 
per 1 januari van dat jaar op te geven aan de KCZB. Dit ledental bepaalt de contributie van dat jaar. 

Een vereniging die toetreedt in de loop van een jaar betaalt naar rato van het aantal maanden dat in 

dat jaar resteert. 
 

Contributie 2023 
        

Categorie Contributiebedrag  

Gemengd koor, mannenkoor, oratoriumkoor,  
vrouwenkoor, seniorenkoor  € 14,15 per lid per jaar 

Jeugdkoor/Gospelgroep/Jongerenkoren €  11,80 per lid per jaar 
Jongenskoor €    9,15 per lid per jaar 

Kinderkoor €   4,20 per lid per jaar 

 
Bij kinderkoren moet 75% van de kinderen onder 15 jaar zijn, om ingeschreven te kunnen worden in de categorie kinderkoren. 

 
De contributie kan alleen in vijf termijnen worden betaald, indien een doorlopende machtiging tot 

incasso is afgegeven. Indien geen machtiging is afgegeven, dient de contributie in zijn geheel vóór  
1 mei te worden voldaan. 

 
Aansluiting 

Aanmelding geschiedt door het invullen van een aanmeldingsformulier. Bij toetreding in de loop van 

het jaar wordt de contributie berekend naar rato van het aantal maanden dat in dat jaar resteert. Aan 
buitengewone leden wordt de jaarcontributie in rekening gebracht.  
➔ Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 

 


