
Waarom meespelen voor de Federatie van Haarlemse Zang- en 

Oratoriumverenigingen? 

De Federatie vindt het van het grootste belang dat er een pluriforme koorwereld blijft 

bestaan. Door een steeds verder terugtrekkende overheid en het verminderen of wegvallen 

van subsidies is het voor veel koren steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. 

De Federatie wil hierin voorzien door de aangesloten koren ook financieel te 

ondersteunen. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Door mee te spelen zorgt u ervoor dat 

er een gevarieerd aanbod van koren blijft bestaan zodat u ook in de toekomst van mooie 

koormuziek kunt blijven genieten. 

Zoals u hieronder kunt lezen zijn wij een vrijwilligersorganisatie. Daardoor kunt u ervan 

verzekerd zijn dat al het geld dat door ons wordt ontvangen ook volledig ten goede komt 

aan de koormuziek. 

 

Speelt u al mee en wilt u gaan meespelen voor de Federatie? 

Dat is mogelijk! U kunt er snel voor zorgen dat 50% van uw inleg voor de VriendenLoterij 

bij de Federatie terecht komt. U kunt hiervoor bellen met de Ledenservice van de 

VriendenLoterij op nummer 0900 300 1400 (20 cpm; bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

tussen 09.00 en 21.00 uur). Geef door dat u mee wil spelen voor sponsorcode 9461! 

De koren bedanken u bij voorbaat voor uw deelname. 

 

Wat is de Federatie van Haarlemse Zang- en Oratoriumverenigingen? 

De Federatie is een non-profitorganisatie die als belangenbehartiger optreedt voor de bij 

haar aangesloten amateurkoren, die zijn gevestigd in het werkgebied van de Federatie.  

De Federatie is in 1951 opgericht als overkoepelende organisatie van de in Haarlem 

gevestigde koren. Sedert 2011 is het werkgebied verruimd van Haarlem naar Zuid-

Kennemerland. Het bestuur en de leden van de werkgroepen worden uitsluitend gevormd 

door vrijwilligers die dit geheel belangeloos doen. 

 

De koren die zijn aangesloten zijn zeer gevarieerd zowel in de samenstelling als in het 

repertoire. Alle samenstellingen zijn vertegenwoordigd:  

Mannenkoren, vrouwenkoren, gemengde koren en kinderkoren. In omvang varieërend van 

kleine kamerkoren vanaf 15 leden tot de grote koren met meer dan 100 leden. 

Het repertoire bestaat onder andere uit oratoria, opera, musical, operette, popmuziek, 

renaissance, smartlappen, cubaans, hedendaags klassiek, oost-europese muziek en nog 

veel meer. Ook het niveau is voor elk wat wils, van koren met een meezingrepertoire tot 

semiprofessionele amateurkoren. 

 

Wat doet de Federatie van Haarlemse Zang- en Oratoriumverenigingen? 

Algemeen: Het bevorderen van de koorzang in de breedste zin van het woord.  

 

De Federatie bevordert de koorzang door bijvoorbeeld: 

- het geven van adviezen 

- overleg met de gemeente of provincie 

- partnerschap met de Koorbiënnale 

- het jaarlijks organiseren van het Korenlint 

- contacten onderhouden met de politiek en de media. 

- in samenwerking met andere partijen medewerking verlenen bij muzikale 

evenementen in Haarlem en omgeving 


