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Beleidsplan 2023-2024 
 

Omschrijving van de activiteiten 

- Concertkoor Immanuel is een oratoriumvereniging met 72 leden. De vereniging is opgericht in 

1916. In 2016 vierde het koor haar eeuwfeest. Op het jubileumconcert werd “Die Schöpfung” 

uitgevoerd. Voorafgaand aan het concert werd een openbare repetitie gehouden met uitleg 

over het koorwerk en het zingen van een aantal koordelen. Ter ere van het 100-jarig bestaan 

heeft het koor een Koninklijke Erepenning ontvangen. 

-  De doelstelling van de vereniging is het jaarlijks geven van, indien mogelijk,  2 concerten 

waarin grote klassieke muziekstukken worden uitgevoerd. Het repertoire is klassieke werken 

uit de barokperiode tot en met de late romantiek en requiems. 

- De vereniging is gevestigd in Kampen en de repetities vinden elke dinsdagavond van 20.00-

22.00 uur plaats in de Burgwal. 

- De komende twee jaar richt het koor zich  op het in stand houden van de kwaliteit d.m.v. 

koorscholing en workshops en door het geven van concerten. 

- In 2023 voeren wij in oktober de “Paulus” van Mendelssohn uit. Solisten en orkest zijn 

daarvoor al gecontracteerd.  Een concert in het voorjaar 2023 is nog in ontwikkeling. 

- In 2024 voert het koor in het voorjaar de “Johannes Passion” van J.S.Bach  uit en in het najaar 

het “Requiem” van Fauré en het “Requiem” For the Living” van Dan Forrest.  

- Door het geven van concerten proberen we de bezoekers kennis te laten maken met de 

klassieke muziek. Geven wij de solisten, ook beginnende jonge solisten, een kans om hun 

medewerking aan concerten te geven. En voor beginnende solisten om ervaring op te doen als 

solist bij een concert. Door middel van onze muziek proberen we mensen te verbinden, elkaar 

te ontmoeten en de saamhorigheid te vergroten want muziek geeft verbinding. 

- Veel van onze concertbezoekers komen ook van buiten Kampen en kunnen zo ook 

kennismaken met de prachtige Buitenkerk waar de meeste van onze concerten plaatsvinden. 

Tevens kunnen zij ook kennismaken met de stad. 

Artistieke begeleiding 

- De artistieke leiding van een concert is in handen van onze dirigent Sander van den Houten. 

Hij is een gediplomeerd dirigent/organist. Ook volgt hij nog steeds cursussen. 

- Aan onze concerten werken altijd professionele musici mee. 

- De concerten worden door het bestuur van Immanuel georganiseerd. We werken met een 

draaiboek waarin alle taken uitgesplitst zijn. Een ieder weet zo wat hij/zij moet doen en op 

welk tijdstip de werkzaamheden gedaan moeten zijn. 

Publieksbereik 

- Het koor heeft  een vaste groep bezoekers maar ook nieuw publiek. Dat blijkt uit de kaarten  

die via e- mail besteld worden en niet bij de koorleden. De leden van Immanuel krijgen elk 3 

kaarten die ze moeten verkopen. Dat is meestal aan familie, vrienden of bekenden.  

- Een concert wordt gemiddeld door 450 concertgangers bezocht. Dat blijkt uit het aantal 

bezoekers van voorafgaande jaren. 
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Sociaal-maatschappelijke relevantie 

- Een concert dat uitgevoerd wordt in een bepaalde periode past soms bij een christelijke 

feestdag zoals Pasen of Kerst. B.v. het Weihnachtsoratorium of de Mattheus Passion. Daar 

passen we de muziekstukken dan op aan.  In november op Eeuwigheidszondag zoeken we ook 

een muziekstuk uit wat daar op aansluit. 

- Zo kunnen we de bezoekers de samenhang laten horen tussen (christelijke) feestdagen en het 

uit te voeren muziekstuk. 

- Bij een bevrijdingsconcert kunnen we denken aan het thema “Vrijheid”. 

Betrokkenheid jongeren 

- Jongeren bezoeken onze concerten niet heel vaak. 

- Het koor heeft  daarom een jongerenwerkplaats ingesteld  zodat jongeren kennis kunnen 

maken met klassieke muziek. Zij repeteren dan 4 maanden mee en sluiten af met een concert. 

- Zij krijgen zo zicht op de organisatie in een koor en kunnen eventueel in het organiseren van 

een concert taken uitvoeren. Ook kunnen wij zo onderzoeken waar hun belangstelling naar 

uitgaat en daar een muziekstuk op uitzoeken. In de hoop dat jongeren zich dan aanmelden als 

(project)lid.  

- Deelname kan afhankelijk van de studie/opleiding ook studiepunten opleveren. 

Samenwerking 

- Voor het organiseren van een concert werkt het koor samen met verschillende partijen. Zoals 

de Buitenkerk en de Burgwal waar we onze concerten geven. Het mannenkoor uit Staphorst 

waar we geregeld de tribune van huren. Verhuurders van licht en geluid, stoelen ,cateraar, 

drukkerij voor de kaarten en posters ,bloemist, sponsoren en donateurs. 

- De  plaatselijke boekhandels “De Rank” en “The Read Shop” in Kampen en IJsselmuiden zijn 

een verkooppunt voor onze toegangskaarten.  

- We maken zoveel mogelijk gebruik van plaatselijke ondernemers.  

- De Burgwal maakt ook gebruik van de piano van Immanuel. 

- Samen met het Hervormd Kerkkoor Kampen delen we een koortribune. 

- Eventueel  weer een keer samenwerken met een ander koor.   B.v. een  gezamenlijk concert 

zoals een tijd terug met het mannenkoor D.E.V.  Leren van elkaars organisatie en er je voordeel 

mee doen.  

- We maken zo nodig gebruik van de expertise van Quintus, centrum voor kunst en 

kunsteducatie te Kampen. 

Inclusiviteit 

- Onze concerten zijn bedoeld voor iedereen die van klassieke muziek houdt.  

- Door middel van goede communicatie naar buiten toe hopen we ook mensen die niet klassiek 

georiënteerd zijn nieuwsgierig te maken naar een klassiek concert. 

Promotie van Kampen 

- Voor een concert plaatsen wij artikelen in de Brug, in de kerkbodes van de verschillende 

kerken, in de plaatselijke kranten en via social media. Wij verspreiden posters die in  
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- verschillende winkels worden opgehangen. Ook de leden die niet in Kampen wonen 

verspreiden posters in hun eigen woonplaats.  

- Door concerten te organiseren die aantrekkelijk zijn voor bezoekers van binnen en buiten 

Kampen wordt een bezoek aan de stad gestimuleerd. 

- Door zoveel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke ondernemers stimuleren we de 

plaatselijke economie. 

Noodzakelijke kosten voor materialen en huisvesting 

- Immanuel heeft een eigen piano en die staat permanent in de Burgwal waar wij repeteren. 

- Jaarlijks wordt de piano gestemd door een pianostemmer 

- Wij huren de Burgwal voor onze wekelijkse repetities. Wij repeteren in de duurdere kerkzaal  

i.p.v. in een kleinere zaal. Wij kunnen in de kerkzaal op afstand zitten van elkaar zoals nodig 

was de afgelopen periode i.v.m. corona. 

Nieuwe kansen en mogelijkheden. 

- Voor de korte termijn richten wij ons komend najaar  eerst op het Weihnachtsoratorium dat 

we op 9 december 2022 uitvoeren in de Buitenkerk. We bekijken hoe het komende herfst gaat 

met Corona. 

- Door middel van een flyer proberen we nieuwe (project)leden voor het koor te werven. Die 

worden aan het begin van een nieuw seizoen verspreid. Ook via social media brengen we het 

koor onder de aandacht.  En hopen zo op nieuwe aanwas van leden. 

- Voor de middellange termijn is de sponsorcommissie bezig met een andere opzet. Zo hopen 

we meer sponsoren en donateurs in de toekomst  aan het koor te verbinden.  

Te verwachten belemmeringen en risico’s 

- Eventuele belemmering op korte termijn is of we een concert op het gewenst niveau kunnen 

geven in december 2022. Als gevolg van corona en daarom de afgelopen periode niet elke 

week kunnen repeteren is dat moeilijk te zeggen op dit moment. Wij beginnen daarom  in 

september per groep met stemvorming om dat op peil te brengen en met extra 

pianobegeleiding tijdens de repetities. Onze dirigent kan zich dan volledig richten op het 

instuderen van het Weihnachtsoratorium. 

- Op de middellange termijn is dat o.a. de vergrijzing van het koor. Wij gaan daarom inzetten op 

het aantrekken van nieuwe  (project)leden en jongeren. Dat doen we d.m.v. flyeren aan het 

begin van het seizoen en mond-tot-mond reclame. Het repertoire maakt het niet makkelijk om 

zich te presenteren. Het koor zingt voornamelijk avondvullende werken. Het koorwerk is 

daarom minder geschikt om b.v. te zingen in bejaardentehuizen of in kerkdiensten. Ook de 

grootte van het koor (72 leden)  is een belemmering om zomaar ergens op te treden. Het 

opzetten van de tribune vraagt veel ruimte en die is er niet overal. Tevens hebben we te maken 

met “concurrentie” van andere klassieke koren Arise en Kavoca.  Wellicht kunnen we inzetten 

op samenwerking  bij bepaalde gelegenheden. 

- Onder leiding van Quintus is er  geregeld  overleg met de andere koren in Kampen en komen 

dit soort zaken aan de orde. 

-  

-  
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- Een belemmering is de bestuurscapaciteit. De vereniging heeft moeite om leden te vinden die 

willen/in staat zijn om een bestuursfunctie te vervullen. Dit heeft ook met leeftijd te maken. 

We hebben veel oudere leden.  

- Een belemmering voor lokale samenwerking is dat lokale orkesten niet altijd matchen met het 

uit te voeren koorwerk of onvoldoende niveau hebben om het specifieke koorwerk te 

begeleiden. 

Organisatie 

Ons koor is opgericht in 1916. Toen was er nog geen sprake van een ANBI-status, maar we zijn nu bezig 

die aan te vragen. Het koor is aangesloten bij de KCZB, de Koninklijke Christelijke Zangersbond, en is 

ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40060390. Het bestuur bestaat uit vijf 

personen, van wie de secretaris via email bereikbaar is op: secretaris@concertkoorimmanuel.nl. Het 

bestuur vergadert in de regel 1x per maand, en minimaal 1x per jaar hebben we een algemene 

ledenvergadering. Het koor repeteert 1x per week. 

Geldmiddelen 

De kosten van repetities en concerten worden bestreden uit: contributies, donaties, subsidies, 

sponsorgelden, en uit de toegangskaarten van concerten. 

 

mailto:secretaris@concertkoorimmanuel.nl

