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Concept Jaarplan Popkoor Tune 2020 

 

Inleiding :  

Het lange termijn beleid voor  popkoor Tune is vastgelegd in ‘Tune naar 2023’. Hierbij behoort ook 

de begroting 2020.   

 

Hoewel het jaarplan 2020 logischerwijs voor een groot deel zal aansluiten bij het 

meerjarenbeleidsplan, is het een bijzonder jaar in verband met het 20-jarige bestaan van Tune. 

Eind 2020 zal dit worden gevierd, al dan niet met andere koren. Dit betekent dat er een aantal 

nieuwe nummers moet worden ingestudeerd. Een Lustrumcommissie is bezig dit uit te werken. 

Uitgaande van een gemiddelde van vier repetities voor elk nieuw nummer en de behoefte aan  

10 nieuwe nummers voor onze optredens in december, is berekend wat nodig is aan repetitietijd en 

wat dus overblijft aan andere activiteiten. Dit is vastgelegd in een activiteitenkalender. 

 

1. Het repertoire 

Optredens worden gevuld uit bestaand repertoire, dat de MC in overleg met de dirigent en het 
bestuur actief wil onderhouden en nieuw repertoire.  
Nieuw repertoire zal door de MC in samenspraak met de dirigent en met input van het koor worden 
bepaald. 
 

2. De presentatie 

Voor de optredens kan contact worden gezocht met een nieuwe regisseur. De kledingcommissie 
doet voorstellen voor de kledingkeuze.   
 

3. Optredens en overige kooractiviteiten 

Naar aanleiding van de workshop ‘Durf te vragen’ in mei 2019 is een activiteitenkalender voor het 

seizoen 2019/2020 samengesteld, waar alle elementen in terugkomen, aangedragen vanuit de 

workshop:  

 

- Zingen 

- Maatschappelijk 

- Jubileum 

- Kerst/Culinair  

 

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke subsidie, dienen jaarlijks twee optredens in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch plaats te vinden. Ook hier is rekening mee gehouden in de 

activiteitenkalender. 

Het aantal optredens is aangepast aan de uitgerekende repetitietijd voor de nieuwe nummers. Dit is 

echter niet in beton gegoten. Wanneer er een aanvraag voor een optreden komt, zal in overleg 

tussen dirigent, bestuur, de activiteitengroep en het animo binnen het koor  bekeken worden of dit 

in te passen is.  
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4. De repetities 

In een kalenderjaar zijn er ongeveer 40 repetitieavonden. Een belangrijk deel is voor het instuderen 
van nieuw repertoire o.l.v. de dirigent. Natuurlijk zal ook bestaand repertoire onderhouden worden. 
Bij generale repetities doen uitsluitend die leden mee die ook bij de uitvoering aanwezig zijn. 
De dirigent heeft de algehele muzikale leiding. De aandacht gaat uit naar muzikaliteit, vocaliteit en 
presentatie. 
De afwezigheid van leden wordt bijgehouden op presentielijsten. Afwezigheid melden leden met 
opgaaf van reden bij de ledenadministratie. Langdurig en/of frequent verzuim dient bij het bestuur 
te worden aangegeven en kan het niet deelnemen aan de (Lustrum-) optredens betekenen. 
Perron-3 heeft voor onze repetities een vaste ruimte op de tweede verdieping toegewezen. 
 

5. De muzikale begeleiding 

We beschikken over een eigen Stage-piano die waar mogelijk ingezet zal worden. De dirigent 
begeleidt in principe zelf, maar heeft de voorkeur uitgesproken om tijdens optredens en eventueel 
tijdens het Lustrumoptreden begeleid te willen worden door semi-professionele muzikanten. 
Tune gaat in 2020 op zoek naar muzikanten die zich op vrijwillige basis aan het koor willen 
verbinden.  
  

6. De samenstelling 

Er wordt gestreefd naar een maximaal aantal leden van 50. In overleg met de dirigent wordt 
bekeken welke stemgroep versterking nodig heeft.  
 

7. Financiering en bijdragen van de leden 

De contributie is in 2019 in het laatste kwartaal met instemming van alle leden verhoogd naar € 60,- 
per kwartaal. Voor financiële risico’s wordt in de begroting een reserve aangehouden. Tune blijft 
alert op lokale sponsormogelijkheden, zeker t.a.v. het Lustrum en de jaarlijkse gemeentelijke 
subsidie. 
 

8. Public relations 

Zowel in- als extern zal de PR-commissie ons als popkoor duidelijk profileren.  
Voor optredens wordt publiciteit gezocht middels bv. persberichten en ook tijdens de optredens zelf 
presenteert Tune zich visueel door de Tune-schildjes neer te zetten en het logo te presenteren.  
Hiervoor zijn een nieuwe banner, flyer en webpagina op het infoscherm van Perron-3 in de maak. 
 
Als de optredens dit wenselijk maken, verzorgt een koorlid een presentatie.  
De website blijft als intern en publieksmedium gebruikt worden om de leden en derden breed te 
informeren. 
Tevens wordt via de website veel informatie verstrekt aan belangstellenden. Hiervoor hebben we 
een externe webmaster voor Tune ingeschakeld. In samenwerking met de contentbeheerder wordt 
achter de schermen hard gewerkt aan het up to date houden van alle informatie en repertoire voor 
de leden en bezoekers van de site. 
Het toepassen van facebook wordt ook volop gebruikt. 
 


