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1. VOORWOORD
Niet lullen maar zingen! Gewoon omdat het kan! Koren van allerlei genres en culturen tijdens het
gezelligste en meest gerse korenfestival van Rotterdam en omstreken.
Nederland telt zo'n 1,7 miljoen koorzangers. Daarmee is zingen populairder dan voetballen. 10,7%
van alle Nederlanders zingt in een koor, als amateur of professioneel, zo blijkt uit cijfers van het
Europese netwerk van korenorganisaties. Mensen die samen willen zingen streven participatie,
samenwerking en harmonie na. Veel koren zien we regelmatig terug op de podia van festivals die
andere steden te bieden hebben.
Rotterdam is een cultuurstad, met liefde voor muziek. Het kent o.a. het Shantyfestival tijdens de
Wereldhavendagen, het North Sea Jazz Festival, evenementen voor operakoren en romantische
muziek, etc. Helaas biedt de stad nog geen festival voor diverse genres amateurkoren. Het is hoog
tijd dat een dergelijk festival ook in Rotterdam op de kalender komt!
Om onze plannen te kunnen realiseren hebben we op 23 augustus 2018 een zelfstandige stichting
“RotjeKoor” opgericht. De stichting is een culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling. In
dit beleidsplan leest u alles over onze visie, onze missie, met wie we samenwerken en onze plannen
voor de komende jaren.

Rotterdam, september 2018,
Het bestuur van RotjeKoor
Karin van Reeuwijk, voorzitter
Peter Ruysbroek, penningmeester
Ingrid Ravenstein, secretaris

Werkgroepleden
Barbera van Rossum
Jan van Staveren
Remco Franke
Helma Hekkema
Wim van Dis
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2. ALGEMEEN
2.1 Begrippen
RotjeKoor
RotjeKoor is het meest gerse korenfestival voor jong en oud, waar op een groot aantal binnenen buitenlocaties in het centrum van Rotterdam ongeveer 75-100 koren van allerlei genres en
culturen uit de regio en de rest van Nederland optreden. De optredens zijn vrij toegankelijk voor
publiek.
Koor
Een koor is een groep zangers en/of zangeressen, doorgaans bestaande uit meerdere
zangstemmen. De groep bestaat uit minstens twaalf zingende leden die minstens in twee
stemgroepen zingen. Een kleiner koor noemen we een ensemble. De koren worden live of via
een muziekband instrumentaal begeleid of zingen a capella.
Doelgroepen
De koren
We richten ons op (inter)nationale ensembles vanaf 5 personen en koren vanaf 12 personen, van
top tot basis, in diverse genres, ongeacht leeftijd of sociaal-culturele achtergrond. Live bands met
solist, of zangvormen met minder dan 5 leden vallen buiten onze doelgroep.
Het publiek
Het publiek vormt een belangrijke doelgroep voor het succes van het evenement. Het bevordert
de betrokkenheid en het plezier van de koren, en de gezellige sfeer in de stad. Het publiek
bestaat uit muziekliefhebbers, zangers van andere deelnemende koren, fans, toevallige
passanten en andere geïnteresseerden.
Genres
Onder genre verstaan we o.a. deze muziekstijlen :
Klassiek
- Religieus
- Vroegere en eigentijdse
klassieke muziek
Folk, volksmuziek en
wereldmuziek
- Volks- en wereldliederen
- Shanty
Latin
- Reggae/Ska
- Samba/salsa/Tango
Levenslied
- Levensliederen
- Smartlappen

Jazz & R&B
- Moderne en Latin jazz
- Blues
- Urban
- Motown
- Soul/Funk
Rock
- Rock ’n Roll
- (Hard)rock
- Glamrock
Pop
- Nederpop
- Pop
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2.2 Doelstellingen
De stichting heeft ten doelstelling:
a. Het promoten van koorzang en zingen in de breedste zin van het woord door het
organiseren van een korenfestival in Rotterdam;
b. Het benadrukken van het belang van Rotterdam als cultureel en bezienswaardige stad;
c. Het bieden van een kans aan koren om op diverse podia hun plezier in het zingen te tonen
en een zo breed mogelijk publiek van hun passie te laten (mee) genieten.
d. Het verbinden van mensen. Zingen is een sociale vrijetijdsbesteding die duizenden mensen
met elkaar verbindt. Heel wat mensen worden aangesproken door zingen om het zo
laagdrempelig is: zingen kan iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, status of culturele
levensbeschouwing. Zingen is daarmee een uitstekend middel om mensen met elkaar te
verbinden en het individualisme in onze gemeenschap te doorbreken.
e. Het stimuleren van een multicultureel en gevarieerd aanbod aan koren. We streven naar het
bereiken van de hele breedte van de koorwereld, over de grenzen van culturen, etnische
achtergronden en religies heen. Dat komt tot uiting in de veelheid van soorten koren die we
willen bereiken.
f.

Het jaarlijks vergroten en verbreden van de deelname van koren. Wij willen zoveel mogelijk
koren bereiken en deze de mogelijkheid bieden om aan het festival mee te doen.

g. Impulsen bieden en innovatie stimuleren door een gevarieerd kwalitatief aanbod waardoor
mensen kunnen leren van elkaar en nieuwe ideeën op kunnen doen.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Koren in allerhande genres en culturen te bewegen deel te nemen aan het festival
RotjeKoor. Ieder koor is welkom: van gregoriaans koor tot popkoor en van kamerkoor tot
vluchtelingenkoor; van middeleeuwen tot romantiek en van gospelkoor tot piratenkoor. Ook
koren bestaande uit leden met een geestelijke of lichamelijke beperking zijn welkom;
b. Het aanbieden van openbaar toegankelijke, aantrekkelijke locaties in het centrum van
Rotterdam ten behoeve van de optredens van de koren;
c. Het betrekken van podia, musea en andere bedrijven die iets op het gebied van kunst en
cultuur betekenen;
d. Het betrekken van kerkelijk gemeenschappen zodat we religieuze koren een gepaste
omgeving kunnen bieden;
e. Het actief stimuleren van deelnemers en bezoekers om de genoemde locaties te bezoeken
Door middel van digitale kanalen en andere middelen
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2.3 Uitgangspunt
RotjeKoor streeft ernaar het grootste korenfestival van regio Rijnmond te worden. In eerste
instantie gaan we uit van 1 dag met de mogelijkheid om bij succes uit te breiden naar 2 dagen.
Tijdens het evenement zijn er op meerdere locaties in de Rotterdamse binnenstad optredens van
koren in diverse genres, soorten en maten te zien. Er is geen jurybeoordeling. Het festival is
laagdrempelig: voor iedereen gratis toegankelijk. Het uitgangspunt bij de keuze voor locaties is dat
ze in het gebied tussen de Bibliotheek en Pauluskerk liggen. Op deze manier trachten we een
haalbare loopafstand voor het publiek te realiseren.
2.4 Strategie
Voor september 2018 dienen we een aanvraag in bij Rotterdam Festivals om mee genomen te
worden in de jaarplanning van 2019. In afwachting van het subsidiebesluit gaan we aan de slag met
het werven van sponsors, fondsen en worden onze muzikale netwerken ingeschakeld om de koren
te informeren over een nieuw festival in de korenwereld. Helaas moeten wij hierbij nog wel een
voorbehoud maken aangezien we wel een financiële bijdrage nodig hebben om het festival te
kunnen realiseren.
Er wordt een draaiboek samengesteld waarin verantwoordelijkheden en taken duidelijk verdeeld en
beschreven worden, inclusief deadlines. Er worden vrijwilligers geworven en taakgroepen
geformeerd. In december kunnen de koren zich inschrijven. Indien meer koren zich aanmelden dan
we plaatsen beschikbaar hebben, wordt deelname door loting bepaald. Hierbij wordt rekening
gehouden met een redelijke verdeling van de diverse genres. De organisatie kan maximaal 6
wildcards toekennen aan koren die wat hen betreft voorrang krijgen op de plaatsingslijst. Dit zullen
voornamelijk Rotterdamse koren zijn, of koren die een uniek concept bieden. Ondertussen worden
vergunningen aangevraagd bij de gemeente, worden locaties benaderd, sponsors gezocht en
zangroosters gemaakt. In februari worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de loting en
het zangrooster. Koren die niet ingeloot zijn, worden op een wachtlijst geplaatst en krijgen alsnog
de kans op deelname in geval van een afzegging. In de maanden maart t/m juni worden de verdere
puntjes op de i gezet.
2.5 Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de strategie anders kan het festival niet gerealiseerd
worden. We maken gebruik van multimediale kanalen. Digitaal: eigen websitepagina en andere
platforms voor koren, facebook, twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, nieuwsbrief. Niet-digitaal:
regionale media (krant/tv/radio), posters en advertenties, persoonlijke contacten, banieren,
T-shirts.
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3. ORGANISATIE
3.1 Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De taken en
de bevoegdheden van het bestuur staan beschreven in de statuten. Het bestuur is benoemd voor
onbepaalde tijd. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
3.2 Werkgroep
Stichting RotjeKoor functioneert met behulp van een werkgroep die uit vrijwilligers is samengesteld.
Ook dit is beschreven in de statuten. Binnen deze werkgroep bestaan diverse verantwoordelijkheden
m.b.t. voorbereiding, facilitering en uitvoeren. Elk lid van de werkgroep heeft zijn/haar eigen
expertise en op basis daarvan worden de verantwoordelijkheden verdeeld. Ook de werkgroepleden
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
3.3 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor RotjeKoor. Zij vormen samen met het bestuur en de werkgroep
een netwerk van mensen die tijdens het uitvoeren van het festival worden ingezet om het
programma vlekkeloos te laten verlopen. De oproep voor vrijwilligers wordt gedaan via social media,
binnen het koornetwerk en evenementenopleidingen (studenten). Elke vrijwilliger stelt zijn of haar
competenties, ervaring en beschikbare tijd ter beschikking aan de organisatie. Die rol kan veranderen
of zich ontwikkelen in de loop van de tijd. RotjeKoor waardeert het werk van de vrijwilligers en
communiceert hierover duidelijk en respectvol.
3.4 Stagiaires
Leerlingen kunnen in het kader van een korte sociale maatschappelijke stage een bijdrage leveren
aan de organisatie.
3.5 Initiatiefnemers RotjeKoor
De initiatiefnemers van RotjeKoor hebben veel ervaring opgedaan met het organiseren van kleine tot
(meewerken) aan grotere festivals. Zo organiseren zij sinds 2012 een korenfestival voor het goede
doel (Voices4live), werken zij sinds 2016 mee aan het tweedaagse festival VOL-koren Middelburg o.a.
als programmacoördinator. Er wordt regelmatig samengewerkt met de organisatie van Rotterdam
Zingt betreffende promotieacties van dit succesvolle zangevenement. Tevens organiseren zij de
optredens van onze eigen koren. Daarnaast is er binnen de groep expertise op het gebied van
geluidsondersteuning van koren, kunnen ze bouwen op eigen digitale kennis en vaardigheden,
financiële en juridische bekwaamheid, en is marketing en communicatie een onderdeel van dagelijks
werk bij de initiatiefnemers. Projectmatig zit de initiatiefnemers in het bloed. Zij hebben daarnaast
een breed netwerk in en buiten Rotterdam opgebouwd om andere koren te betrekken.
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4. ROTJEKOOR 2019-2023
4.1 Ambities
RotjeKoor moet een hoog kwaliteitsniveau hebben. Hier verstaan wij onder: diversiteit in
zanglocaties, goede geluidsondersteuning op buitenlocaties, variatie in aanbod van koren, een
actuele website, informatiestand, banners, en mooie programmaboekjes. We maken daarbij gebruik
van opgedane ervaring bij bestaande festivals en eigen kooroptredens.
We streven naar een deelname van minimaal 70 deelnemende koren, verdeeld over ongeveer 25
locaties. Mannenkoren, vrouwenkoren, gemengde koren en kinderkoren. In omvang variërend van
kleine ensembles vanaf 5 leden tot de grote koren met meer dan 100 leden. Het repertoire omvat
pop, rock, jazz, oratoria, opera, musical, renaissance, smartlappen, hedendaags klassiek, Shanty,
religieus, multiculturele variaties in muziek, zoals Cubaans, Surinaams, Turks, Lets, Oost Europees en
nog veel meer. Ook het niveau is voor elk wat wils, van koren met een meezingrepertoire tot
semiprofessionele amateurkoren.

4.2 Verdiensten Rotterdam
De horeca in Rotterdam kan goede zaken doen tijdens RotjeKoor. Honderden festivaldeelnemers,
hun aanhang en bezoekers komen naar Rotterdam om mee te doen of te kijken. Aangezien de
deelnemers en het publiek zich continu door de hele stad begeven, zullen ook de winkels profiteren
van impulsieve aankopen.
Vanuit diverse provincies in Nederland zullen koren naar onze stad afreizen. Een gedeelte van de
deelnemers boekt een hotelovernachting zodat ze het festival van begin tot einde kunnen bijwonen.
Ook voor koren uit Rotterdam e.o. zal het eigen publiek toestromen, naast de vele andere
zangliefhebbers. We hebben de intentie om RotjeKoor tot een landelijk bekend, hoogkwalitatief
festival te laten groeien met hoog aanzien in koorwereld, hetgeen ook zijn uitstraling heeft op het
aanzien van de stad.
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Eén van onze doelstellingen is het promoten van Rotterdam als cultuur en bezienswaardige stad en
aansluiten bij het DNA van de stad (rauw, ondernemend en internationaal). Aan het bevorderen van
cultuurparticipatie leveren we met RotjeKoor een concrete bijdrage. Wij vinden het belangrijk dat er
ook multiculturele koren deelnemen aan het festival, daarmee de Rotterdamse samenleving
afspiegelend. Deze koren hebben daarom bij de loting een licht voordeel. Ook jongerenkoren
worden aangemoedigd zich in te schrijven zodat ook de jeugd vertegenwoordigd is. Door het
inzetten van bijzondere, typisch Rotterdamse locaties kan worden ervaren wat een mooie stad
Rotterdam eigenlijk is.
Muziek is altijd in beweging. De laatste tijd neemt de populariteit van popkoren toe. Dit komt mede
door allerlei tv-uitzendingen waarin zang centraal staat. RotjeKoor vindt het belangrijk om met dit
soort bewegingen mee te gaan. Anderzijds willen wij een zo groot mogelijke diversiteit in het
aanbod van koormuziek waarborgen. Elk jaar zijn er door de werkgroep enkele wildcards te
verdelen onder de koren die zijn uitgeloot. Criteria om voor een wildcard in aanmerking te komen
zijn: vergroten van de diversiteit van het aanbod en/of onderscheid van het koor t.o.v. de rest.

5. FINANCIËN
5.1 Inleiding
RotjeKoor is een stichting met een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat
90% van onze activiteiten een algemeen belang moet dienen. Deze ANBI-status heeft een aantal
financiële voordelen. De belangrijkste voor onze inkomsten zijn de volgende:
- Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting:
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Al het geld dat door ons wordt ontvangen, komt volledig ten
goede aan het koorfestival.
5.2 Subsidie en sponsoring
We streven ernaar om van RotjeKoor een financieel gezonde stichting te maken en te houden.
Subsidies en sponsoren maken een belangrijk deel uit van onze begroting.
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5.3 Bijdrage koren
Aan de koren wordt een bijdrage van € 100 gevraagd voor hun deelname aan RotjeKoor. Voor dit
bedrag bieden wij hen 2-3 optredens op mooie locaties in Rotterdam, waar ze kunnen laten horen
wat ze in hun mars hebben.
5.4 Crowdfunding
Gezien de vele koren in Rotterdam hopen wij via crowdfunding een mooie basis te leggen voor de
financiering van RotjeKoor.
5.5 Vrienden van RotjeKoor
Een van de nieuwe activiteiten om inkomsten te verwerven die we in de loop van 2019/2020
oppakken is het starten van een groep Vrienden van RotjeKoor. We gaan onderzoeken of er
voldoende liefhebbers zijn van ons festival die ons jaarlijks financieel willen steunen.

6. SAMENWERKING
6.1 Inleiding
Om onze ambitie waar te maken, is het noodzakelijk dat we samenwerken met andere partijen.
6.2 Rotterdam festivals
Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de
cultuurparticipatie van Rotterdammers. Zij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed
publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam. We zijn ervan overtuigd dat RotjeKoor een mooie
aanvulling is op de festivalagenda. Daarnaast maken we graag gebruik van adviezen van de ervaren
medewerkers.
6.3 Cultuur Concreet
Cultuur Concreet is de organisatie achter Cultuurscouts, Cultuurbuur, De Board en het WijkUitBuro.
Via deze organisatie kunnen we in contact komen met:
Cultuurscout Rotterdam Centrum
De Cultuurscout stimuleert bewoners en kunstenaars om grote en kleine ideeën op het gebied
van cultuur of kunst waar te maken. Met tips en adviezen van de Cultuurscout kunnen we
RotjeKoor nog beter realiseren.
WijkUitBuro
WijkUitburo is ontwikkeld als antwoord op de vraag om het gehele culturele aanbod in Rotterdam
overzichtelijk en toegankelijk te maken voor een groot publiek. Hun platform kunnen we
gebruiken om bekendheid rondom RotjeKoor te creëren.
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6.4 Dag van de architectuur
Naast voor de hand liggende locaties zoeken we ook naar inspirerende plekken om koren te laten
optreden zodat de deelnemers en het publiek ook op onontdekte plaatsen komt, die de mooie stad
Rotterdam illustreren. Door ons festival gelijktijdig in te plannen met de Dag van de architectuur zijn
dergelijke locaties te realiseren. Het is voor ons een mooie kans om samen te werken met de Dag
van de Architectuur, die heel positief hebben gereageerd en hebben toegezegd het voorstel te
bespreken tijdens de voorbereidingen voor 2019.
6.5 Korenbonden
Korenbonden vormen een gezamenlijk platform voor koren. Door deze vorm van georganiseerdheid
kunnen koren de krachten bundelen. RotjeKoor biedt de bonden een mogelijkheid om tijdens ons
festival in contact te komen met de koren.
6.6 Studenten
Studenten van de HBO opleidingen evenementen, cultuur en/of communicatiemedia kunnen
RotjeKoor als stageproject opnemen in hun studie en hun eigen ideeën aandragen om het festival
vorm te geven. Hiermee dragen we ook bij aan de ontwikkeling van de jeugd.
6.7 Bijzondere groepen
RotjeKoor wil een breed en divers aanbod aan koren bieden, wat een goede afspiegeling vormt
van de Rotterdamse samenleving. We zoeken daarom bijvoorbeeld samenwerking met Stichting
Mee om te onderzoeken of er koren zijn van mensen met een beperking. Zo zijn er bijv. binnen
ons netwerk contacten met het Afasiekoor “Zing” Rotterdam. Ook zoeken we samenwerking met
Veelkleurige Religies om te kijken of we via hen koren kunnen vinden vanuit diverse religieuze
gemeenschappen.
6.8 Culturele instellingen
In een culturele stad als Rotterdam is het aanbod aan gewaardeerde culturele instellingen
voldoende om een samenwerking op te zetten. Het grootste centrum voor kunsten in Nederland,
de SKVR, heeft enthousiast gereageerd op onze toenadering. Als tegenprestatie voor het gebruik
van hun ruimte kunnen hun kinderkoren gratis aan het programma deelnemen. Ook de Codarts is
benaderd als mogelijke locatie om koren te laten optreden.
6.9 Koor & Stem
Koor & Stem is een organisatie voor vocale muziek, gevestigd in Antwerpen. Koor & Stem is lid van
Europa Cantat - The European Choral Association, een netwerk van koororganisaties uit 51 landen
over de hele wereld. Samen goed voor samen 31.000 koren en meer dan 2,5 miljoen zangers en
koorleiders. Koor & Stem kan ons helpen aan contacten met internationale koren met het doel
hen uit te nodigen voor RotjeKoor.
6.10 Rotterdam Zingt
Dankzij goede samenwerking met de organisatie van Rotterdam Zingt zijn we voornemens om hen
aan te bieden tijdens de afsluiting van RotjeKoor een promotieoptreden te geven voor hun
geslaagde evenement. De deelnemende koren stromen toe om het festival een feestelijk muzikaal
slot te geven.
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6.11 Locaties
De vele leuke en bijzondere locaties (zie locatieoverzicht) die wij benaderen voor ons festival
reageren enorm enthousiast en zijn welwillend om samen te werken op gebied van faciliteiten en
promotie. Ze denken ook graag mee om de deelnemende koren een hoog-kwalitatieve omgeving
te bieden waar iedereen goed tot zijn/haar recht komt. Het is leuk om te horen dat onze
contactpersonen zich net als wij verbazen dat een festival als RotjeKoor nog nooit in Rotterdam
georganiseerd is. Ze delen onze mening dat het niet anders dan een succes kan worden, waar zij
graag deel van uitmaken en open staan voor een leuke samenwerking.
6.12 Vereniging Verenigd Schouwburgplein
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein heeft toegezegd om RotjeKoor te ondersteunen met tips
en tricks. Tevens verzorgt de Vereniging een stukje promotie in de stad en haar bewoners, en
geeft zij adviezen voor mogelijke andere optreedlocaties.
6.13 Andere Rotterdamse koren
Om het tot een succes te maken, zullen we de hulp in roepen van de andere Rotterdamse koren.
Om deel te nemen aan het korenfestival, maar ook als vrijwilligers om te helpen aan dit mooie
initiatief. Voor 2019 zijn we benaderd door het Rotterdams Operakoor die op dezelfde datum een
groot concert meteen Amsterdams Operakoor wil gaan organiseren in de Laurenskerk. Het
Operakoor vroeg zich af of we niet de handen ineens konden slaan zodat RotjeKoor een geweldig
koor van 160 man/vrouw op het programma krijgt en het Operakoor koor minnend publiek.
Uiteraard staan we open voor een dergelijke samenwerking.
6.14 Andere korenfestivals
De vrijwilligers van RotjeKoor zijn in principe bereid om hun kennis en ervaring te delen. Dit
betekent dat zij andere organisaties kunnen adviseren over het opzetten of verbeteren van een
festival of te ondersteunen bij de uitvoering van een festival of kooractiviteit.
6.15 Radio en TV Rijnmond
Om ook de mensen te laten mee genieten die niet in de gelegenheid of niet in staat zijn om naar het
festival te komen, gaan we Radio Rijnmond benaderen met een voorstel om live uitzendingen te
maken vanuit het centrum. Dit kan gerealiseerd worden op een vast punt in de buurt van één van
de grotere podia. Koren kunnen dan gevraagd worden voor interviews, of eventueel een liedje voor
de microfoon te zingen. Daarnaast kan Radio Rijnmond live opnames van het uitzenden. Hetzelfde
geldt voor TV Rijnmond die we ook graag willen betrekken bij deze dag. Uiteraard alles met
toestemming van de koren zelf in verband met de privacy regels.
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7. SFEERIMPRESSIE
Hieronder enkele foto’s van bekende korenfestivals in Nederland om een beeld te krijgen van het
evenement dat wij in Rotterdam gaan organiseren. Wat ons betreft, komt RotjeKoor hoog op de
wenslijst van koren!
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