
Commissie Regio Noord

Nieuwsbrief KCZB Regio Noord 

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/kczbnoord

 https://www.twitter.com/kczbrcnoord

 https://www.instagram.com/kczbregionoord

Dienstverlening

Voor uw vragen betreffende dienstverlening kunt u terecht 
bij ons servicebureau in Voorschoten. Wisselingen van 
bestuursleden en dirigenten moeten rechtstreeks worden 
doorgegeven 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 Noord!

Vacatures Regio Noord

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.

Onderstaand de topografische indeling
van de Regionale Commissies

KCZB 
REGIO NOORD

Secretariaat KCZB Regio Noord
Marjolein van den Herik

Dr. Koppiusstraat 3
9561 RP Ter Apel

email: regionoord@kczb.nl  
tel. 0599 785 661 na 19.00 uur

www.kczb.nl



Wie is de KCZB Regio Noord?

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

Regelmatig komt de commissie van Regio Noord bij elkaar en 
wordt er een beleidsplan opgesteld voor de activiteiten, waarbij 
ook vaak nieuwe ideeën ontstaan. 

Zo is de KCZB Regio Noord, 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 
werkgroepen, gevormd uit de commissie.
Ook heeft de KCZB Regio Noord 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 Noord?

Frisia Cantat is een korenfestival welke plaatsvindt in de 
grote Friese steden of op één van de Friese Waddeneilanden. 
Een evenement voor alle koorsoorten die de KCZB 
vertegenwoordigt. Maar ook koren die aangesloten bij andere 
korenorganisaties zijn van harte welkom. Frisia Cantat een 
fijne dag zingen maar ook om te luisteren. Beleef het mee!

Voorwoord

Verheugd zijn wij als Regionale Commissie Noord van de 
KCZB dat wij u deze informatiefolder mogen aanbieden. We 
willen u hiermee een indruk geven wie de KCZB Regio Noord 
is. Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Noord-Holland Noord boven het Noordzeekanaal 
met uitzondering van Amsterdam.

In deze folder omschrijven wij 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 ander activiteit 
zult u even moeten rijden, maar het is altijd de moeite waard 
om er een dagje uit van te maken!

Wij zijn ook 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 langs.

Ook zijn wij graag te gast op uw jubilea, laat het ons weten en 
nodig ons uit! 

Wij zijn er voor u en u bent er voor ons!

Albert Ploeger, voorzitter

Een leven lang zingen!

Vocale en muzikale dag Winsum is een evenement 
voor alles wat muziek maakt. Er wordt meegewerkt door 
koren, muziekverenigingen, straatmuzikanten, popkoren, 
theaterkoren, shantykoren, muziekscholen, solisten, 
kindertheater, draaiorgels enz. Winsum bruist op die dag en 
staat bol van de muzikale klanken.

Lokaal Vocaal wordt samen met een plaatselijk koor 
georganiseerd. Ook uw koor kan zich hiervoor aanmelden. 
Buiten dit koor kunnen 4 á 5 andere koren optreden.

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

Het Kinderfestijn is altijd een feest met de kinderkoren. We 
beginnen altijd met workshops, in elk geval voor de kinderen, 
maar ook voor de dirigenten. Daarna kunnen de kinderkoren 
optreden.

Het Mannenkorenfestival is een festival waarbij de 
mannenkoren optreden, waarbij  een verslag gemaakt met 
daarin aanbevelingen en suggesties met als doel de prestaties en 
het muzikale niveau van het koor in de toekomst te verbeteren.

De Bestuurderscursus wordt gegeven door erkende docenten. 
Regio Noord plant deze in en verstuurt de uitnodigingen.

De koren ontvangen tijdig de uitnodigingen voor onze 
evenementen/bijeenkomsten. 


