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Het algemene doel van onze vereniging is het zo goed mogelijk ondersteunen van het 
Nederlands Kamerkoor (NKK), zowel in praktische als in financiële zin. 

In praktische zin betekent dit (in de vorm van vrijwilligerswerk): 

• Wij onderhouden een netwerk van CD-verkopers bestaande uit leden van onze vereniging. 
Deze bemensen de CD-verkoopstand van het NKK bij de concerten van dit koor. 

• Wij vragen onze leden om zoveel mogelijk op te treden als "ambassadeurs" van het 
Nederlands Kamerkoor. Dit bestaat o.m. uit het stimuleren van collega-koorzangers en 
anderen met belangstelling voor klassieke koormuziek, tot het bijwonen van de concerten 
van het Nederlands Kamerkoor. 

• Wij helpen met archief- en andere werkzaamheden op het kantoor van het NKK 

In financiële zin hanteren wij het volgende beleid: 

• van de ledencontributies voor Cantus Nobilitas komt het grootste deel ten goede aan het 
Nederlands Kamerkoor, afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de vereniging en 
de wensen van het Nederlands Kamerkoor; 

• van de leden die wat meer bijdragen dan de verplichte jaarlijkse contributie, komt het 
meerdere boven de contributie altijd geheel ten goede aan het Nederlands Kamerkoor; 

• leden die substantieel meer wensen bij te dragen dan de jaarlijks contributie stimuleren wij 
om donateur te worden van het Nederlands Kamerkoor; 

• wij streven ernaar om de administratieve en andere bestuurskosten van de vereniging zo 
laag mogelijk te houden. 

• onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten; door hen 
gemaakte onkosten komen wel voor vergoeding in aanmerking. 

• De vereniging houdt een financiële buffer aan die in principe niet groter is dan om in de 
jaarlijkse kosten te kunnen voorzien. 

Naast het geven van steun aan het Nederlands Kamerkoor organiseren wij vocaal-muzikale 
activiteiten voor leden van de vereniging in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor: 

• In elk voorjaar willen we een vocale Studiedag houden onder leiding van een lid van het 
Nederlands Kamerkoor. 

• Wij stimuleren onze leden om deel te nemen aan de jaarlijkse Zingdag van het Nederlands 
Kamerkoor en om de open repetities bij te wonen die door het NKK worden gehouden. 

Wij maken met dank gebruik van de mogelijkheid om te kunnen publiceren in een eigen rubriek 
van het NKK-Magazine en stimuleren onze leden tot het schrijven van bijdragen met betrekking 
tot het Nederlands Kamerkoor in deze rubriek. 

 


