
Commissie Regio Oost

Nieuwsbrief KCZB Regio Oost 

Onze koren ontvangen regelmatig de nieuwsbrief, waarin onze 
activiteiten ruim tevoren vermeld worden. We verwachten dat 
de secretarissen van de koren deze nieuwsbrieven doorsturen 
naar de koorleden. Ook voor hen staat hier belangrijke 
informatie in.

Social Media

Voor aankondigingen over en foto’s van onze evenementen 
zie ook onze social media accounts:

 https://www.facebook.com/kczbrcoost

Dienstverlening

Voor uw vragen betreffende dienstverlening kunt u terecht bij 
ons servicebureau in Voorschoten. Wisselingen van bestuurs-
leden en dirigenten moeten rechtstreeks worden doorgege-
ven aan het KCZB servicebureau. Nieuw in het servicepakket 
is het programma e-Boekhouden voor koren. Veel informatie 
is ook te vinden op de website: www.kczb.nl

U kunt rekenen op de KCZB…  Beleef het mee!

Er gaat niets boven de KCZB Regio Oost!

Vacatures Regio Oost

Vrijwilliger zijn is leuk, je leert ervan, je ontmoet nieuwe mensen 
én je helpt de samenleving.
Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?
Er zijn talloze redenen waarom je kiest voor vrijwilligerswerk: 
je wilt graag iets nuttigs doen, iets voor anderen betekenen, 
sociale contacten opdoen, actief blijven, enz., enz. 
Met vrijwilligerswerk kun je het volgende bereiken: 
• Het geeft je voldoening
• Je blijft actief betrokken bij de samenleving 
• Je doet iets waardevols voor een ander 
• Dat je meetelt, voor jezelf, maar vaak ook juist voor die  
  ander

Geïnteresseerd: Informeer naar eventuele opstaande vacatures 
als regionaal commissielid of ambassadeur.
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Wie is de KCZB Regio Oost?

De landelijke organisatie van de KCZB heeft voor haar activiteiten 
in het land ondersteuning nodig van de regio.

Regelmatig komt de commissie van Regio Oost bij elkaar en 
wordt er een beleidsplan opgesteld voor de activiteiten, waarbij 
ook vaak nieuwe ideeën ontstaan. 
Zo is de KCZB Regio Oost, die bestaat uit een groep vrijwilligers 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de 
activiteiten in de regio. 
De verdere uitwerking van de activiteiten gebeurt in werkgroe-
pen, gevormd uit de commissie.
Ook heeft de KCZB Regio Oost nauw contact met en ondersteunt 
de koren in het gebied. Daarbij kun je denken aan het bezoeken 
van de koren bij een jubileum e.d. en reikt daar bijvoorbeeld 
oorkondes, sculpturen of insignes uit aan koren en/of koorleden.

Wat doet de KCZB Regio Oost?

Regio Vocaal zijn regionale zangavonden die een aantal keren 
per jaar worden georganiseerd voor telkens 3 of 4 koorsoorten. 
Boeiende en goed bezochte zangavonden, die een podium 
bieden aan onze leden.

Gospelimpuls is een jaarlijks terugkerend festival voor Gospel- 
en Jongerenkoren. We proberen dat festival het ene jaar in een 
binnen-locatie onder te brengen en het jaar daarna onderdeel 
te laten zijn van een buitenmanifestatie. Niet alleen zijn dit 

Voorwoord

Als Regionale Commissie Oost van de KCZB zijn wij blij dat 
wij deze informatiefolder aan kunnen bieden. We willen u 
hiermee een indruk geven wie de KCZB Regio Oost is. Oost 
bestaat uit de provincies Overijssel, Flevoland, Gelderland 
Oost-Brabant en Limburg en is daarmee de meest uitgebreide 
regio van de KCZB.

In deze folder informeren wij u over onze vaste activiteiten 
waar uw koor zijn of haar medewerking aan kan verlenen. 
Het ene evenement zal bij u in de buurt zijn en voor een 
andere activiteit zult u even moeten rijden, maar het is altijd 
zeker de moeite waard om er een fijn dagje uit van te maken!

Wij zijn ook graag bereid om samen met uw koor een activiteit 
te plannen, ideeën daarvoor van uw kant zijn bij ons van harte 
welkom. Wilt u met ons in gesprek? Op uw verzoek komen we 
graag bij u langs.

Ook zijn wij graag te gast op uw jubilea of concert; laat het ons 
weten en nodig ons uit!
 
Wij zijn er voor u en u bent er voor ons!

Tjitze Tuinstra, voorzitter

Een leven lang zingen!

prachtige activiteiten, het maakt ook duidelijk hoeveel plezier 
zingen biedt en hoe fijn de onderlinge contacten zijn.

Het Kinderkorenfestijn is een festijn wat om de twee 
jaar wordt georganiseerd. Alle kinderkoren worden 
hiervoor uitgenodigd, evenals aspirant kinderkoren. 
In het programma wordt ook een aantrekkelijke workshop 
verwerkt en alle optredens worden beoordeeld door een 
deskundige jury.
Voor het genomineerde koor is een wisselbeker beschikbaar. 

Gospel SingSation wordt georganiseerd voor de gospel-
koren. ’s Middags wordt altijd gestart met één of meerdere 
workshops en ’s avonds worden de koren in de gelegenheid 
gesteld een optreden te verzorgen.

KCZB Korenfestival Kampen wordt met ingang van 2025 
weer in alle oneven jaren georganiseerd, in nauwe samen-
werking met 2 of 3 koren uit Kampen. Aan dit enorme festival 
kunnen in ca. 9 binnen-locaties en ca. 5 podia op de pleinen 
in Kampen maar liefst 100 koren deelnemen. U kunt zich vast 
wel voorstellen wat een feest dit grote festival is voor alle 
deelnemende koren en voor alle bezoekers.
Het festival is ook toegankelijk voor niet bij de KCZB aangeslo-
ten koren  en er nemen ook diverse koren uit het buitenland 
aan deel. De grote diversiteit aan koorzang en het grote aantal 
deelnemende koren maakt dit evenement zeer speciaal!

De Bestuurderscursus helpt koren op allerlei bestuurlijke ter-
reinen.

De koren ontvangen tijdig de uitnodigingen voor onze evene-
menten/bijeenkomsten.  


