
Het servicepakket voor leden van de KCZB

Alle leden van de KCZB hebben dankzij hun contributie recht 
op al onze uitgebreide diensten die wij  - gratis of tegen 
gereduceerd tarief - verlenen:

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 Bestuurderscursussen
 Concertagenda
 Collectieve BUMA-overeenkomst
 Collectieve inventarisverzekering
 Collectieve WA-verzekering
 Dirigenten Vacaturebank
 Dirigenten-/ziekengeldverzekering
 e-Boekhouden
 Evenementenverzekering
 Instrumenten-/audioverzekering
 Juridische ondersteuning
 Korenfestivals
 Kunstenaars Contract Bureau
 Lidmaatschap Koormuziek.nl
 Magazine Vocaal
 Mediation en conflictbemiddeling
 Muziekbibliotheek met 50% korting
 Muziekregeling *
 Onderscheidingen voor jubilerende koorleden
 Verenigingsstatuten bij een notaris
 Zangersbank

*  KCZB-leden krijgen bij het huren of kopen van blad-  
 muziek een stukje van de contributie terug. 
 Wij noemen dit Muziekregeling. 

   U ziet het:

als lid van de grootste belangen- en serviceorganisatie van 
Nederland bent u verzekerd van een allround pakket aan  
services, weet u zich uitstekend geholpen en kunt u zich als 
koor bezighouden met wat ons allen bindt:

Een leven lang zingen!

KCZB Regio’s
De KCZB is verdeeld in drie regio’s. Binnen de regio’s worden 
jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd waar onze koren aan 
deel kunnen nemen. Er zijn ook festivals waar niet-leden aan 
deel kunnen nemen.
Commissieleden en ambassadeurs van onze regio’s bezoeken 
koren bij jubilea en andere gelegenheden. Voor de algemene 
dienstverlening neemt u contact op met ons bureau en voor  
activiteiten met de secretariaten van onze Regio Commissies.

KCZB Regio Noord

Groningen, Friesland en Drenthe, 
Noord Holland (boven Noordzeekanaal)

regionoord@kczb.nl

KCZB Regio Oost

Flevoland, Overijssel, Gelderland,
Oost-Noord Brabant en Limburg

 regiooost@kczb.nl

KCZB Regio West
 

Noord Holland (beneden Noordzeekanaal),
Zuid Holland, Zeeland, Utrecht en

West-Noord-Brabant
regiowest@kczb.nl

Voor meer informatie over
de contactpersonen van de regio’s

zie onze website www.kczb.nl

Dé serviceorganisatie 
voor alle koren
in Nederland

KCZB
Koningin Wilhelminalaan 2

2252 GN Voorschoten
telefoon 071 - 560 55 55  

info@kczb.nl
www.kczb.nl



Grootste koorbibliotheek van Nederland

De KCZB heeft de grootste collectie koormuziek in allerlei gen-
res van Nederland. In de koorbibliotheek zijn maar liefst ruim 
2.000 titels opgenomen. De collectie bestaat uit zowel grote als 
kleinere werken: met recht een zeer brede collectie. Daarmee 
vervult de KCZB een meer dan belangrijke functie voor alle 
koren in Nederland. Over het algemeen zijn de uitgaven in de 
bibliotheek afkomstig van buitenlandse uitgevers. 

 
Van populaire werken, zoals de Oratorio de Noël van Camille 
Saint-Saens, of het bekende Requiem en de Krönungsmesse van 
Wolfgang Amadeus Mozart hebben wij altijd een grote oplage 
op voorraad. Koren die zijn aangesloten bij de KCZB ontvangen 
een korting op het huren van bladmuziek. 

KCZB-uitgeverij en KCZB-Muziekhandel 

De KCZB heeft een eigen uitgeverij, waarin ongeveer 1.400 
titels zijn verschenen. Het repertoire omvat liedbewerkingen, 
evangeliemotetten, onberijmde psalmen, volksliederen en 
koorboeken. Naast deze muziek is er ook de koormethode 
“Een leven lang zingen” verschenen.

De rol van de KCZB

Als grootste belangen- en serviceorganisatie voor koren 
in Nederland ondersteunen wij koren met een uitgebreid 
servicepakket, groter dan bij welke andere korenbond dan ook.

KCZB-bureau

Koren en koorleden hebben als belangrijkste activiteit 
zingen, hoe kan het ook anders.
Meer en meer krijgen koren te maken met organisatorische 
problemen die daarmee weliswaar te maken hebben, maar 
waarvoor de ervaring ontbreekt. 
En dan is de KCZB dé organisatie waar je als koor op kunt 
rekenen!

Of het nu gaat over het regelen van de BUMA-afdracht, het 
opstellen van een contract voor de dirigent of de pianist, 
het geven van juridisch of ander advies op allerlei terreinen, 
het contracteren van solisten en orkesten, het organiseren 
van korenfestivals, het realiseren van educatieve projecten, 
altijd weer is de KCZB het juiste aanspreekpunt en kunnen 
koren profiteren van de grote deskundigheid die op ons 
bureau aanwezig is. Vanuit het in Voorschoten gevestigde 
bureau worden ook de regionale commissies ondersteund 
en uiteraard bestaat met hen een krachtige samenwerking. 

En zo kunnen koren in heel Nederland,
met allerlei verschillende achtergronden,

telkens weer rekenen op de KZCB.

Naast onze eigen uitgeverij kan de KCZB nagenoeg alle blad-
muziek leveren van andere uitgevers in binnen- en buitenland. 
Dankzij onze uitstekende contacten met muziekuitgevers 
kunnen koren en koorleden in principe alles via ons bureau 
aanschaffen en zo op eenvoudige wijze gebruik maken van 
originele bladmuziek.

Kunstenaars Contract Bureau (KCB)

Een belangrijke service van de KCZB is het Kunstenaars 
Contract Bureau (KCB). Omdat het optreden van elke solist, 
orkest of instrumentalist onder een (tijdelijk) dienstverband 
valt, moet elke betaling volgens de laatste wet- en regel- 
geving gebeuren, of het nu gaat om een zelfstandig onder-
nemer of iemand die verloond moet worden. Voor onze leden 
van de KCZB neemt het Kunstenaars Contract Bureau de 
administratieve afhandeling van hun werkgeversverplichtingen 
op zich.
Wij maken contracten op maat met goeddoordachte con-
tractvoorwaarden, zorgen dat voldaan wordt aan alle wette-
lijke verplichtingen, voeren de afdrachten en nettobetalingen 
uit, houden in de gaten of u geen tewerkstellingsvergunning 
over het hoofd ziet (en behoeden u daarmee voor een boete 
van € 12.000,-), werken nauw samen met impresariaten en zijn 
uw vraagbaak voor alles wat met betalingen aan artiesten te 
maken heeft.

BUMA-afdracht

De KCZB heeft een contract gesloten met BUMA voor alle 
bij haar aangesloten verenigingen/stichtingen, waardoor de 
uitvoeringsrechten collectief zijn afgekocht tegen een laag 
tarief. Dit is verwerkt in de contributie die onze leden betalen.


