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VOORWOORD 
 
Hierbij maken wij u deelgenoot aan het beleidsplan 2020 – 2025 van het Nijmeegs Byzantijns 
Koor, opgericht op 1 september 1972.  
Dit eerste meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen vanuit de behoefte om op een meer 
gestructureerde manier na te denken over toekomst van het NBK. Het koor neemt gestadig 
in omvang toe maar zo ook de gemiddelde leeftijd van de leden. De maandelijkse Liturgie 
vieringen worden goed bezocht en trekken zelfs geleidelijk meer belangstellenden naar de 
Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. 
 
Onder artistieke leiding van onze dirigent, Svetlana van Wielink is er de afgelopen jaren 
ingezet op kwaliteit en een onderscheidende programmering. 
 
We hopen met dit beleidsplan de positie van het koor te verstevigen vooral omdat er meer 
inspanning noodzakelijk is om het koor ook financieel op kracht te krijgen en te houden 
zodat er op een moderne, interactieve wijze met het koor en haar omgeving kan worden 
gecommuniceerd. 
 
Het bestuur wil met dit beleidsplan, in samenspraak met de leden, jaarlijks haar Liturgie- en 
activiteitenagenda samenstellen en het plan gebruiken in haar contacten met externe 
partners, sponsoren en verstrekkers van subsidie.  
 
Op weg naar ons jubileumjaar 2022, waarin we het 50-jarig bestaan van het NBK vieren, zijn 
we ons ervan bewust dat het Nijmeegs Byzantijns Koor het waard is om toekomstbestendig 
te zijn en een bijdrage te blijven leveren aan de pluriforme koorcultuur in Nijmegen en 
omgeving. 
 
Kort nadat in februari 2020 het beleidsplan gereedkwam, werden we halverwege maart 
onverwacht geconfronteerd met de uitbraak van Covid-19 en volgde de ontwikkelingen zich 
in rap tempo op. Halverwege 2020 was de situatie zo dat alle zang-activiteiten geen 
doorgang kunnen vinden en ook verantwoord repeteren niet meer tot de mogelijkheden 
behoort. De toekomst is voor het NBK en alle koren ongewis. Maar het bestuur zet alles op 
alles om het koor op termijn opnieuw en versterkt naar buiten op te laten treden. 
 
Namens het bestuur van het Nijmeegs Byzantijns Koor,  
 
Hans Smulders, voorzitter  
 
Nijmegen, augustus 2020 
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INLEIDING 
 
1.1 Situatieschets 
 
Missie  
Het Nijmeegs Byzantijns Koor is een vierstemmig gemengd koor, sinds 1972 gevestigd in 
Nijmegen. 
Het koor is een van de drie Byzantijnse Koren in Nederland die liturgische vieringen 
verzorgen volgens de Slavisch Byzantijnse ritus, met als doel ons begrip voor de oosterse 
ritus te vergroten en zo de contacten tussen de Oosterse en Westerse christenen te 
bevorderen en te verbeteren.  
De andere twee koren zijn het Utrechts Byzantijns Koor en het Tilburgs Byzantijns Koor. In de 
loop der jaren is het NBK uitgegroeid tot een middelgroot koor met een eigen klank en stijl. 
Het is dienstbaar aan de Liturgie en opereert in een geest van saamhorigheid. De koorleden 
zijn van verschillende gezindten. 
Het koor brengt muziek die zoals gezegd haar oorsprong vindt in de Byzantijnse Liturgische 
traditie, maar ook ontroerende mooie Slavisch-Byzantijnse vocale muziek onder meer van de 
Russische componisten Archangelski, Kedrov, Rachmaninov en Tsjaikovski. 
 
Visie 
Het Nijmeegs Byzantijns Koor wil zich inspannen om haar positie te versterken en te 
vernieuwen in de regio en zo mogelijk daarbuiten. Zij wil een zo hoog mogelijke kwaliteit 
realiseren van de uitvoering van Liturgie, oecumenische vieringen en concerten, hetgeen 
een hoge kwaliteit van haar koorleden vraagt.  
Het Nijmeegs Byzantijn Koor heeft in de persoon van Svetlana van Wielink, een 
professionele, ambitieuze en gedreven dirigent, die erop gericht is de missie en visie van het 
koor te verwezenlijken en die vaardigheden bij haar koorleden te ontwikkelen die leiden tot 
verhoging van de kwaliteit.  
Het Nijmeegs Byzantijns Koor wil een transparante vereniging zijn waarin de onderlinge 
betrokkenheid wordt aangemoedigd zodat het koor gezamenlijk wordt gedragen. 
Het Nijmeegs Byzantijns Koor dient in het bijzonder haar financiële positie te versterken om 
haar doelstellingen blijvend en op een bijdetijdse wijze te kunnen verwezenlijken. Onderdeel 
daarvan is het verwerven van de ANBI-status die het voor donateurs aantrekkelijker maakt 
gul te geven. 
 
Statuten  
Het NBK is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40145322. De juridische vorm, de doelstelling en de werkwijze 
van de vereniging zijn vastgelegd in statuten die op 20 december 2016 zijn gepasseerd bij 
notaris Mr. R.A. Stoker te Nijmegen. 
 
1.2 Aanleiding 
 
In de voorgaande jaren is er beleid gevoerd dat de basis heeft gelegd voor dit huidige 
beleidsplan. Door de ontwikkelingen in de samenleving wordt het noodzakelijk om dit beleid 
in een beleidsplan vast te leggen. Tot die ontwikkelingen horen ook de vergrijzing van het 
koor en de confrontatie met sterk toenemende kosten.  
Na de algemene ledenvergadering begin 2019 en de bestuurswisseling die daar tot stand 
kwam, brak bij het bestuur al ras het inzicht door dat er werk aan de winkel was.  
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1.3 Doel 
 
Statutaire Doelstelling Nijmeegs Byzantijns Koor 
1. De vereniging heeft ten doel het als koor tot uitvoering brengen van muziek die haar 

oorsprong vindt in de Byzantijnse Liturgische traditie en daardoor bij te dragen aan 
kennismaking met de Byzantijnse cultuur en traditie. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het periodiek verzorgen van de gezangen in de Liturgieviering volgens de Byzantijnse 

ritus; 
b. het bijdragen aan andere sacrale en profane uitvoeringen met gezangen uit de 

Byzantijnse ritus; 
c. het verbreiden van de Byzantijnse cultuur en traditie door middel van uitvoeringen in 

de meest ruime zin van het woord, waaronder: 
1. het organiseren van concerten, en 
2. het produceren en verkopen van geluidsdragers met opnamen van gezangen uit  

het koorrepertoire. 
d. de toepassing van overige wettelijke middelen die de ontwikkeling en 

instandhouding van het NBK bevorderen. 
3. Ten dienste van deze doelstelling maakt NBK gebruik van een mobiele iconostase, iconen 

en liturgisch toebehoren. 
 
Beleid 
Doel van het beleid is om de bestaanszekerheid van het NBK te waarborgen. Uiteindelijk 
willen we dat steeds meer bezoekers, vrienden, donateurs en nieuwe leden de weg naar het 
NBK weten te vinden. Dat kan gebeuren onder andere door al langer gekoesterde wensen 
nu daadwerkelijk te gaan realiseren.  
- Zoals al genoemd is de programmering van de liturgie en de kwaliteit van het koor in 

goede handen onder de artistieke leiding van Svetlana van Wielink. Het koor zingt elke 2e 
zaterdag van de maand om 19.00 uur de Slavisch-Byzantijnse liturgie in de Titus 
Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen. Hoogtepunt in de 
liturgische vieringen is de jaarlijks Slavisch-Byzantijnse Paasliturgie op de zaterdag voor 
Pasen in de Groenestraatkerk in Nijmegen. 

- Voor verbetering vatbaar zijn de mogelijkheden om op een moderne manier te 
communiceren met de koorleden, de achterban en de sociale omgeving. Hoog op het 
verlanglijstje staat daarom een interactieve veilige website, die aan de wettelijk eisen 
voldoet. Die website is tevens voorwaarde om de (culturele) ANBI-status te kunnen 
verwerven. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Die status kent ook een 
culturele component als tenminste 90% van de activiteiten van het koor als cultureel 
kunnen worden aangemerkt.  

- Het NBK is op weg naar haar 50-jarig bestaan in 2022. Dit jubileum is bij uitstek de 
gelegenheid om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van het koor. Bij de 
interne maar vooral de externe communicatie over het jubileum is de website de spil 
temeer omdat het NBK niet bereikbaar is in een fysiek loket.  

- In materieel opzicht zijn er zorgen over de kwaliteit van de mobiele Iconostase. Vele 
jaren op- en afbouw hebben hun sporen nagelaten en de Iconostase is daardoor 
dringend toe aan een deskundige restauratie. Dat vraagt om vakwerk waar uiteraard de 
nodige financiële middelen voor nodig zijn. 

 
Tot slot geeft het beleidsplan richting aan de plannen, die door het bestuur jaarlijks worden 
gemaakt en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
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2 ORGANISATIE VAN DE VERENIGING 
 
2.1 Waar staan we 
  
Het algemeen bestuur  
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die uit hun midden 
een secretaris en penningmeester aanwijzen.  
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de 
vereniging. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd door de algemene 
vergadering. 
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 
 
De voorzitter  
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en het besturen 
van de vereniging. Hij is het centrale aanspreekpunt van en voor het koor. Hij houdt 
overzicht en toezicht op de uit te voeren werkzaamheden. Hij behandelt en draagt 
beleidsmatige zaken aan en is de aangewezen persoon voor toespraken, ontvangsten etc.  
De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging; zijn functie heeft een sterk representatief 
karakter. Ook onderhoudt de voorzitter de directe contacten met de dirigent en informeert 
het bestuur dienaangaande.  
 
De secretaris  
De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie en de correspondentie van de 
vereniging. 
Tevens maakt de secretaris het verslag van de vergaderingen en stelt hij contracten op. 
 
De penningmeester  
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en het 
maken van het financieel jaarverslag. Op de algemene ledenvergadering brengt de 
penningmeester verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar, waaronder de balans en licht 
hij de begroting toe. 
De penningmeester zoekt en onderhoudt de contacten met subsidiënten, fondsen en 
sponsors en andere instanties die de vereniging van geld kunnen voorzien. Hij houdt een 
degelijk overzicht van de financiële staat van de vereniging bij die, te allen tijde is in te zien 
door de andere bestuursleden.  
De penningmeester stelt kwartaalrapportages op die het bestuur inzicht geven in de mate 
waarin de financiële situatie van het NBK zich positief dan wel negatief ontwikkelt.  
 
De algemene ledenvergadering 
Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, voorgezeten door de 
voorzitter van het bestuur. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. De uitslag van de stemming is bindend. Van het ter algemene 
vergadering verhandelde worden notulen gemaakt door de secretaris. 
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring 
aan de algemene ledenvergadering voor. Het jaarlijks door de leden aan contributie 
verschuldigde bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
 
Commissies  
Het bestuur kan op alle denkbare terreinen ter uitvoering van de werkzaamheden 
commissies instellen. Een commissies wordt samengesteld uit vrijwillig aangemelde en/of 
gevraagde leden en wel zodanig dat de vaardigheden die nodig zijn om het doel van de 
commissie te verwezenlijken, voldoende vertegenwoordigd zijn.  
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Het NBK heeft een vaste Liturgie commissie, die op basis van het Byzantijnse Liturgikon de 
gezangen voor de liturgie vaststelt. 
 
Jaarlijks kiest de algemene ledenvergadering een kascontrole-commissie ter controle van de 
financiële administratie van het lopende kalenderjaar. 
 
Met het oog op het 50-jarig bestaan in 2022 is een jubileum commissie in het leven 
geroepen. 
 
2.2 Waar willen we naar toe 
  
De koorleden mogen verwachten dat het bestuur de bestuurlijke taken actief uitvoert. 
Bestuursleden dienen betrokken personen te zijn, die oog hebben voor de processen die zich 
binnen het koor afspelen. Het bestuur ontwikkelt plannen en realiseert ze in nauwe 
samenwerking met dirigent en leden. De plannen zijn gericht op de kwaliteit van het zingen 
en de bevordering van de sociale verbondenheid onder de leden. Het bestuur geeft flexibel, 
democratisch, transparant en eenduidig leiding met oog voor de vernieuwingen die de 
toekomst vraagt. De verhouding tussen bestuur, dirigent, koorleden en commissies is open 
en wordt gekenmerkt door wederzijds respect. 
 
Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding. Na declaratie en onder overlegging van de 
nota c.q. kassabon worden wel de noodzakelijk voor het koor gemaakte kosten vergoed. 
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3 ARTISTIEK BELEID 
 
1.1 Waar staan we 
 
Het bestuur is belast met het algemeen beleid. De dirigent bepaalt in overleg met het 
bestuur het artistiek beleid en voert het uit. Door zijn specifieke repertoire onderscheidt het 
NBK zich al bij voorbaat van de overige muziekgezelschappen in de regio. Dat biedt een 
meerwaarde en geeft het koor herkenbaarheid en een volstrekt eigen uitstraling. De 
verhouding bestuur/dirigent is vastgelegd in de overeenkomst die het bestuur met de 
dirigent heeft gesloten.  
 
De dirigent  
De dirigent heeft de artistieke leiding en is vrij in de muzikaal-technische uitvoering van haar 
werkzaamheden, passend binnen de statuten van het NBK. De dirigent onderschrijft de 
statuten van het koor. 
 
Het bestuur en de dirigent  
Het bestuur biedt in goed overleg de mogelijkheid en schept de voorwaarden om de dirigent 
op alle terreinen zo goed en plezierig mogelijk te kunnen laten werken en om haar plannen 
passend bij de missie en ambities van het koor, te kunnen realiseren. Beslissingen op 
muzikaal-technisch en artistiek vlak worden door de dirigent genomen waar nodig en 
mogelijk in overleg met het bestuur. 
 
Evaluatie  
Zo vaak als nodig, ten minste eens per jaar evalueert de dirigent samen met de voorzitter en 
eventueel een bestuurslid de afgelopen periode en stellen indien noodzakelijk in overleg 
met de andere bestuursleden, de nodige zaken bij.  
 
3.2 Waar willen we naar toe 
 
De dirigent is belast met de artistieke leiding en begeleiding. Ze heeft een leidende, 
adviserende en docerende taak. Van de dirigent wordt verwacht dat zij het koor bewust 
maakt van de typische stijl- en tijdskenmerken van de Slavisch Byzantijnse gezangen. Zij 
geeft richtlijnen met betrekking tot ademhaling, stemgebruik, uitspraak, klankkleur en 
intonatie zodanig dat in het zingen van het koor als totaal de dynamiek en de 
gevoelsuitdrukking doorklinkt zoals die door de componist bedoeld is. 
 
Een belangrijke bijdrage om de kwaliteit van het koor te verbeteren leveren de leden zelf 
door meer discipline bij de (voorbereiding van de) repetities en een betere uitstraling bij de 
liturgie en concerten. Meer aandacht voor een correcte uniforme presentatie vergroot de 
aantrekkelijkheid voor het publiek en daarmee de aandacht voor de koorzang. 
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4 SAMENSTELLING VAN HET KOOR 
 
4.1 Waar staan we 
 
Bij het verschijnen van dit beleidsplan bestaat het Nijmeegs Byzantijns Koor uit 37 zingende 
leden, 13 Sopranen, 10 alten, 6 tenoren en 8 bassen.  
 
Leeftijdsopbouw  
De gemiddelde leeftijd van de koorleden is 70 jaar, voor de vrouwen is dat 68 jaar en voor de 
mannen 71 jaar. Het is van belang de gemiddelde leeftijd stabiel te houden dan wel omlaag 
te brengen, om de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het koor veilig te stellen.  
 
Omvang en bezetting  
De omvang van het koor als geheel en de verdeling over de stemgroepen wordt in overleg 
met de dirigent vastgesteld. In overleg met het bestuur kan de dirigent bepalen dat er voor 
een bepaalde stemsoort zo lang als nodig een ledenstop geldt. Dit om de balans in het koor 
te bewaren.  
 
Introductie nieuwe leden 
Aanmelding van nieuwe leden loopt via een van de bestuursleden. Deze stelt het aspirant lid 
voor aan de dirigent en het bestuur. Na 3 repetities op proef mee gezongen te hebben 
neemt de dirigent een stemtest af om de geschiktheid en de stemsoort te bepalen. 
 
Leden  
Ieder koorlid is medeverantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen de koor 
gemeenschap. Van alle leden mag verwacht wordende dat ze zo veel mogelijk bij alle 
repetities en liturgievieringen aanwezig zijn. Afwezigheid dient gemeld te worden bij de 
contactpersoon van de stemgroep. 
In geval van veel verzuimde repetities zal de dirigent – na overleg met het bestuur - bepalen 
of een koorlid medewerking mag verlenen aan een liturgie of een concert. 
 
4.2 Waar willen we naar toe 
 
Een sterk punt van het NBK is de omvang van het koor, met een behoorlijk aantal ervaren 
zangers. De keerzijde daarvan is dat de gemiddelde leeftijd hoog is en dat een fors aantal 
leden zowel fysiek als financieel weinig draagkrachtig is. Voor het bestuur is dit een punt van 
zorg omdat het risico niet denkbeeldig is dat het koor ernstig verzwakt raakt, als er niet tijdig 
verjonging gerealiseerd wordt.  
 
Bij het actief werven van nieuwe leden is het aan te bevelen vooral te zoeken in een 
leeftijdscategorie die 10 jaar onder de huidige gemiddelde leeftijd ligt, om zo de gewenste 
vitaliteit van de vereniging te behouden.  Belangrijkste doel is het in standhouden van een 
vitaal koor waarin elk lid actief mee kan doen en waarin voortdurend gewerkt wordt aan de 
kwaliteit van de individuele zangers en de klank van het koor als geheel.  
 
Iedereen die wil en kan zingen en zich thuis voelt in de spiritualiteit van de Slavisch-
Byzantijnse ritus is welkom bij het Nijmeegs Byzantijns Koor. Een goede sfeer en onderlinge 
verstandhouding is van groot belang en wordt bepaald door de manier waarop de leden lief 
en leed met elkaar delen. 
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5 FINANCIEEL 
 
5.1 Waar staan we 
 
Inkomsten en uitgaven 
 
De inkomsten van het NBK bestaan uit de contributie van de leden, donaties en subsidie van 
de gemeente Nijmegen. Daarnaast zijn er inkomsten die voortkomen uit het geven van 
concerten en het uit zingen in andere erediensten. 
 
De uitgaven van het NBK betreffen de kosten van de liturgie, het honorarium van de 
dirigent, huur van de benodigde ruimtes, bestuurskosten, lief en leed, pr en drukwerk, 
bankkosten, verzekering, website en diversen (onvoorzien).   
 
Financiële administratie  
De verantwoordelijkheid voor de financiële administratie ligt in beginsel bij de 
penningmeester, maar het gehele bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk.  
De penningmeester adviseert het bestuur over het te voeren financieel beleid. De algemene 
ledenvergadering stelt het financieel jaarverslag vast en keurt de begroting goed, na beide 
documenten op een redelijke termijn voorafgaande aan de jaarvergadering te hebben 
kunnen inzien.  
 
Elk jaar opnieuw bekijkt de penningmeester of er vanuit het positieve resultaat van een 
boekjaar geld kan worden toegevoegd aan het eigen vermogen en of er uit het eigen 
vermogen geld kan worden geoormerkt voor specifieke doeleinden (reserveringen).  
Eind 2019 zijn er reserveringen vastgelegd voor de restauratie van de Iconostase en het 
50-jarig jubileum in 2022. 
 
Begroting  
De begroting geeft inzicht in het te verwachten positief of negatief saldo. Daarvoor is het 
noodzakelijk tijdig te weten welke activiteiten er in een jaar worden georganiseerd en wat 
de daaraan verbonden kosten dan wel de mogelijke inkomsten zullen zijn. Van iedere 
externe uitzingen activiteit wordt daarom een aparte begroting opgesteld waarbij het 
uitgangspunt is dat de activiteiten kostendekkend georganiseerd worden. 
 
Contributie  
Omdat het ledenaantal aan verandering onderhevig is, wisselen ook de inkomsten uit de 
contributie. De kosten daarentegen stijgen doorlopend. Op de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering legt het bestuur aan de ledenvergadering een goed onderbouwd voorstel 
voor over de hoogte van de contributie. In elk geval worden daarin de gestegen uitgaven 
meegenomen en worden de kosten en de baten zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. 
 
Subsidie  
Het bestuur oriënteert zich op het verwerven van subsidies. Bij de gemeente Nijmegen 
wordt zo mogelijk jaarlijks een aanvraag voor subsidie ingediend.  
 
Vrienden en donateurs 
Het Nijmeegs Byzantijns Koor heeft een relatief vaste groep vrienden en donateurs die 
jaarlijks met succes benaderd worden met de vraag of ze hun betrokkenheid om willen 
zetten in financiële steun. Als dank daarvoor worden zij uitgenodigd het jaarlijks te houden 
vriendenconcert bij te wonen. 
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 5.2 Waar willen we naar toe 
 
De financiële positie van het NBK kan versterkt worden. Er zijn maar net voldoende 
inkomsten om de uitgaven te kunnen dekken, waardoor er geen substantieel bedrag aan het 
vermogen kon worden toegevoegd. 
 
In 2020 zijn er met betrekking tot de vaste verplichtingen al meerdere kostenverhogingen 
aangekondigd. Daardoor laat de begroting 2020 een verwacht tekort zien van ± € 2.000, -. 
Het bestuur hoopt dit tekort te kunnen dekken met subsidie van de gemeente Nijmegen en 
verhoging van de contributie. Het NBK zal derhalve in 2020 en de volgende jaren een 
uiterste inspanning moeten verrichten om het financiële fundament onder het koor fors te 
verstevigen en de toekomst van het NBK financieel veilig te stellen. 
 
Naast de vaste uitgaven zou op de begroting een post onvoorzien opgenomen kunnen 
worden als financiële buffer, waaruit ook eventuele spontane activiteiten kunnen worden 
gefinancierd. 
 
Sponsorbeleid 
Naast vrienden en donateurs wordt overwogen een sponsorbeleid te ontwikkelen. 
Sponsoren kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een stevig financieel fundament.  
Een sponsor kan zowel in geld als in natura ondersteunen. Sponsoring is niet alleen van 
belang voor de inkomsten, maar duidt ook op een betrokkenheid van het koor op de 
samenleving en omgekeerd. Een goede bekendheid met de organisatie van het NBK en de 
beeldvorming van het koor in de samenleving, kunnen sympathie en vertrouwen wekken. 
Emotie is een sleutelbegrip bij het werven van sponsoren. Contacten in de persoonlijke sfeer 
zijn belangrijk. Een sponsor schenkt zijn geld en kan een tegenprestatie verwachten. Door 
bijvoorbeeld het logo te vermelden van een sponsor in publicaties van de vereniging kan zijn 
naamsbekendheid toenemen. Een sponsor mag nooit invloed uitoefenen op de artistieke of 
inhoudelijke gang van zaken.  
 
ANBI 
Het bestuur zal in 2020 bij de fiscus een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor 
de (Culturele) ANBI-status. Deze ‘algemeen nut beogende’ status bevestigt waar het NBK 
voor staat en maakt het voor donateurs en sponsoren aantrekkelijker om aan het NBK gul te 
geven. Het predicaat ‘cultureel’ bevestigt het veld waarin het NBK opereert en maakt het 
wellicht mogelijk een projectsubsidie te verwerven van een van de culturele fondsen voor 
het noodzakelijk restaureren van de Iconostase. 
 
Samengevat: het NBK wil bouwen aan een duurzaam netwerk van relaties; vrienden, 
donateurs, sponsoren en adverteerders om via hun steun de ambities van het koor mogelijk 
te maken. 
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6 PR & communicatie 
 
6.1 Waar staan we 
 
De publiciteit is na de bestuurswisseling in 2019 specifiek toegewezen aan een van de 
bestuursleden. Deze pr-functionaris verzorgt de publiciteit rond de Liturgie, bijzondere 
vieringen en concerten middels flyers en aankondigingen in de plaatselijke en regionale 
media. Ook heeft het koor een website (www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl) en een 
facebookpagina (www.facebook.com/nijmeegsbyzantijnskoor). 
 
Publiciteit is het middel waarmee we als vereniging communiceren met het publiek en de 
openbaarheid zoeken. Het doel is om de aandacht te vestigen op de activiteiten van het 
koor. Hoe doe je dit op een efficiënte manier. Hoe werk je aan de bekendheid, hoe ga je om 
met de beeldvorming. Wanneer stuur je welke informatie.  
 
Het NBK heeft een redelijk vast publiek, maar er is vrijwel zeker een veel grotere groep 
mensen, die misschien geïnteresseerd zijn, maar geen bekendheid hebben met het koor. 
Welnu, door te proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken en berichten te delen kunnen 
we onze zichtbaarheid sterk vergroten.  
 
6.2 Waar willen we naar toe 
 
Er kan veel winst geboekt worden door de bekendheid van zowel het koor als de 
activiteitenagenda te optimaliseren. Daarvoor is ook nodig een eigentijdse professionele, 
interactieve website die goed toegankelijk is én voor het publiek én voor de leden.  
Hiervoor geldt ook dat het helpt de eigentijdse uitstraling van het koor te vergroten. 
 
Een publieksvriendelijke PR verdient zichzelf terug door hogere bezoekersaantallen bij 
liturgie, vieringen en concerten. Om tot een effectieve PR te komen is een meer planmatige 
aanpak nodig om alle geplande activiteiten zo direct mogelijk onder de aandacht van de 
beoogde belangstellenden te brengen. Het maken van een eenvoudig publiciteitsplan kan 
duidelijk maken wie wat, waarom, wanneer en hoe doet.  
 
Het streven is voor een goed doel minstens eenmaal per jaar een benefietconcert te 
organiseren. Dat Komt zowel de bekendheid van het doel als het imago van het koor ten 
goede. 
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7 CULTUUR BINNEN HET KOOR 
 
 
7.1 Waar staan we 
 
Naast de wekelijkse repetities, de Liturgie, het uitzingen en de concerten is het belangrijk om 
zo nu en dan ook met elkaar in een andere vorm te delen en te vieren om het sociale aspect 
van samen zingen vorm te geven. In een min of meer georganiseerde vorm doet het NBK dit 
jaarlijks in de vorm van een gezamenlijk diner waarbij ook de partners welkom zijn.  Ook de 
gezamenlijke borrel in de nazit van een concert draagt bij aan het verstevigen van de 
onderlinge band. Incidenteel kan er ook sprake zijn van een min of meer spontane viering bij 
een bijzondere gelegenheid zoals een jubileum van een van de leden of functionarissen. 
 
In de in 2019 vastgestelde richtlijn Lief en Leed is onder meer geregeld hoe het NBK om wil 
gaan in geval van ziekte en/of overlijden van een (ex)-lid of een ander verzoek tot 
medewerking aan rouw- en trouwplechtigheden. Indien het mogelijk is om een 
representatief koor samen te stellen voldoen we graag aan zo’n verzoek. Het koor dat de 
plechtigheid verzorgt bestaat alleen uit actieve NBK-leden en het repertoire kan uiteraard 
slechts gekozen worden in overleg met de dirigent. 
Per situatie zal zorgvuldig en in overleg met de penningmeester naar een verantwoord 
budget gekeken moeten worden en in overleg met bestuur en leden zal de bekostiging ervan 
per keer worden vastgesteld.  
Het is van belang om hiervoor jaarlijks een bedrag te reserveren op de begroting.  
 
7.2 Waar willen we naar toe 
 
Het NBK is een zelfstandig liturgisch koor met een open cultuur, volledig gedragen door 
enthousiaste vrijwilligers, waarin plaats is voor iedereen die op niveau kan zingen en de 
statutaire doelstelling onderschrijft. Naast het samen zingen is ook de gezelligheid één van 
de kernwaarden van ons koor. Daarvoor biedt het koor de gelegenheid aan de leden om 
elkaar te ontmoeten rond de repetities en in de nazit van concerten. 
 
Voor het koor is een goede onderlinge verstandhouding van groot belang. Een goede sfeer 
wordt bepaald door de leden zelf en de manier waarop zij lief en leed weten te delen. Het 
bestuur zal aandacht besteden aan sociale activiteiten bij ziekte, verjaardagen, jubilea e.d.  
Meeleven met elkaar moet als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden 
beschouwd worden.  
 
Speciale aandacht moet in dit verband worden besteed aan de opvang van nieuwe leden ten 
einde ervoor te zorgen, dat zij zich spoedig thuis voelen bij het NBK. Hierbij spelen de 
contactpersonen een cruciale rol.  
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8 FINANCIEEL BIJDRAGEN 
 
 
 

We zijn blij met elke gift, ook een kleine of eenmalige. Je kunt de bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL15 INGB 0003 8788 77 

t.n.v. Nijmeegs Byzantijns Koor 
ANBI-registratie aangevraagd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


