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Voorwoord 
 
In dit Beleidsplan 2022-2024 beschrijft het bestuur de Stichting VoxNL welke plannen er bestaan 
voor de periode 2022-2024. 
 
 
1. Doelstellingen Stichting VoxNL 
 
VoxNL voert – ook in 2022-2024 – projecten uit die passen in de statutair vastgelegde 
doelstellingen van de stichting: 
 

De stichting heeft ten doel om de ontwikkeling van de Nederlandse vocale muziekcultuur te 
stimuleren, alsmede te inspireren door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoeringspraktijk 
van (Nederlandse) vocale muziek, al dan niet instrumentaal begeleid, in Nederland en in 
het buitenland te bevorderen. 
 
VoxNL doet dit door met name – maar niet uitsluitend – aandacht te besteden aan muziek 
van Nederlandse componisten, het doen ontstaan van nieuwe composities van vocale 
muziek, al dan niet instrumentaal begeleid, het ondersteunen dan wel organiseren van al 
dan niet multidisciplinaire uitvoeringen, festivals en workshops voor vocale muziek al dan 
niet instrumentaal begeleid en het ondersteunen dan wel organiseren van nationale en 
internationale uitwisselingen van vocale groepen. 

 
 
2. Bestuur 
 
De projecten van VoxNL worden uitgevoerd en aangestuurd (voor zover er ook anderen buiten het 
bestuur betrokken zijn bij de organisatie ervan) door het bestuur, dat uit de volgende personen 
bestaat: 
 

• Esther Wouters (voorzitter) 
• Ymkje de Boer (secretaris/penningmeester) 
• Esther van der Panne (bestuurslid) 
• Astrid Amons (bestuurslid) 

 

 
De bestuursleden zijn vrijwilligers en werken onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel en 
werkt voor haar projecten samen met andere vrijwilligers. 
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3. Project 2022-2024 Ensemble VoxNL / Kamerkoor VoxNL / Water beweegt 
 
In de periode 2022-2024 staat één groot project centraal. Dit is het project ‘Water beweegt’ dat 
beoogt om met een projectkoor deel te nemen aan het festival Europa Cantat zoals dit in de zomer 
van 2024 zal plaatsvinden in een nog nader te bepalen Europese stad. Voorafgaand hieraan 
zullen er optredens in Nederland (omgeving Amsterdam) worden georganiseerd. 
 
Het projectkoor zal ontstaan door zangers te werven die tijdelijk (alleen voor dit project) worden 
toegevoegd aan het thans in opbouw zijnde Ensemble VoxNL. Dit is opgericht in april 2019 en 
zingt a capella vocale ensemblemuziek van Nederlandse en Vlaamse componisten, liefst 
gearrangeerde volksliederen. Doel van het ensemble is om op te treden bij speciale 
gelegenheden, op festivals en op straat. De eventuele inkomsten gaan naar de algemene 
middelen van de stichting VoxNL. Kosten voor oefenruimtes en coaching worden door de stichting 
gedragen, maar de ensembleleden doen daartoe gerichte donaties aan de stichting, zodat de 
stichting per saldo geen kosten maakt. Tot nu toe hebben enkele eerste informele optredens 
plaatsgehad in een eerste kleine samenstelling van vijf personen. Het ensemble wil groeien tot een 
dubbelkwartet – en in verband met het project Water beweegt dus tijdelijk tot de omvang van een 
kamerkoor van rond de 12 tot 24 personen. 
 
Voor de organisatie van het project is een projectgroep actief, waarin momenteel twee 
bestuursleden zitting hebben en enkele vrijwilligers van buiten het bestuur. Beschikbaar zijn reeds 
een narratief concept voor de optredens, een voorlopig repertoire en (deels) aangeschafte 
partituren. 
 
Omdat 2024 nog zo ver weg is en we denken dat het goed is de bestaande contacten 'warm' te 
houden, is het idee opgekomen om al in 2022 met een projectkoor te beginnen, en dat in een later 
stadium opnieuw weer bij elkaar te roepen voor EC 2024:  

• Voorjaar 2022: mensen werven en zo mogelijk al starten met het repeteren van een deel 
van het Water beweegt-repertoire 

• Optioneel: 27-31 juli 2022: deelnemen aan 'choir to choir'-optreden bij 'Utrecht Zingt' 
festival in het kader van Leading Voices 

• Optioneel: 10-13 november 2022: deelname aan On Stage in Praag van Interkultur 
• Winter 2022/voorjaar 2023: diverse optredens in Amsterdam/Haarlem e.o. 
• Voorjaar 2024: koor opnieuw bij elkaar roepen en voorbereiden op Europa Cantat 2024  
• Juni 2024: concert in Amsterdam  
• Zomer 2024: deelname Europa Cantat 2024  

 
Aansluitend gaat Ensemble VoxNL weer in de kleinere (zo mogelijk: dubbelkwartet) samenstelling 
verder. 
 
 
4. Financiën 
 
De activiteiten van de Stichting VoxNL worden altijd bekostigd uit projectgelden en algemene 
donaties. Projectgelden – zoals voor Water beweegt – bestaan uit subsidies van culturele fondsen, 
contributies van deelnemende zangers, projectdonaties van sympathisanten van de stichting en 
inkomsten uit kaartverkoop (recettes dan wel uitkoop of partageregelingen). 
VoxNL heeft geen vermogen en het beperkte bedrag dat momenteel op de rekening courant staat, 
wordt besteed aan enkele vaste lasten, zoals met name de bankkosten en de kosten voor het 
online houden van de website. Het financiële beheer wordt in de praktijk gedaan door de 
penningmeester, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het volledige bestuur. 
 


