
Herstructurering van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 

In juni hebben alle parochie- en koorbesturen in ons bisdom een schrijven van het NSGV-bestuur in het 

bisdom Groningen-Leeuwarden ontvangen over de herstructurering van de vereniging. 

Zoals bekend is de Nederlandse St. Gregoriusvereniging (NSGV) een landelijke organisatie, die 

onderverdeeld is in zeven diocesane afdelingen. Het werk op het landelijk bureau is vooral advisering en 

informeren over muziek in de liturgie door middel van cursussen en studiedagen, het (laten) ontwikkelen 

van muziek voor allerlei typen van vieringen en voor allerlei soorten koren. Zij zet zich in voor de 

levende traditie, het gregoriaans en meerstemmige Latijnse muziek, maar bevordert ook de nieuwe 

Nederlandse liturgische muziek voor verschillende doelgroepen door middel van boeken, bladmuziek, en 

de nationale bundel met liturgische gezangen ‘Gezangen voor Liturgie’ (GvL). Zij behartigt belangen van 

koren en hun leden en van dirigenten en organisten. 

Het concrete werk moet vooral gedaan worden door de diocesane afdelingen, zo ook in het bisdom 

Groningen-Leeuwarden. Door contacten met dirigenten, organisten en koorbesturen, maar ook met 

korenbijeenkomsten probeert het bestuur iedereen die in de liturgie op welke wijze dan ook musiceert, te 

bereiken. Een ideale voorstelling van zaken, die in de praktijk lang niet altijd klopte. 

Sinds jaar en dag was ons bisdom ingedeeld in koorkringen – ieder dekenaat (in 2003 opgeheven) 

vormde een koorkring. De laatste tien jaar, en misschien ook nog wel langer, hebben de koorkringen 

nooit gewerkt zoals dat had moeten zijn. 

Het diocesane bestuur was op basis van de koorkringen samengesteld: een dagelijks bestuur, aangevuld 

met vertegenwoordigers uit de koorkringen, terwijl kinder-, jongeren- en middenkoren geen 

afgevaardigden hadden. De bezetting van dit bestuur is steeds een moeizame zaak geweest: iedereen 

kon op de binnenzijde van de achterpagina zien welke vacatures er waren. Het diocesane NSGV-bestuur 

heeft besloten om deze structuur te verlaten en de koorkringen op te heffen. 

Wat dan wel: 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden is nagenoeg geheel ingedeeld in samenwerkingsverbanden. Deze 

indeling gaat de NSGV volgen. De koren, die in een samenwerkingsverband werkzaam zijn, vormen als 

het ware een subvereniging van de landelijke en diocesane organisatie. Het diocesane bestuur legt bij 

deze enkele van haar taken bij de samenwerkingsverbanden neer, onder meer de zakelijke benadering 

en de vorming en scholing van de koorleden. Om een en ander op een juiste manier te realiseren vraagt 

het diocesane bestuur de parochiebesturen om één bestuurslid te belasten met alle zaken aangaande de 

koren, hun leiding en begeleiding en de muziek in de liturgie. Ook de vorming en scholing van de 

koorleden wordt in de hand van de parochiebesturen gelegd. Samenwerking met andere 

parochiebesturen in ieders samenwerkingsverband is zeer gewenst, binnen deze organisatie kan men zelf 

korenbijeenkomsten en andere activiteiten organiseren. 

Zo komt de verantwoordelijkheid voor de koren (nog) meer bij de parochie en het 

samenwerkingsverband te liggen. In verreweg de meeste huishoudelijke reglementen van de koren staat 



dit niet of niet juist omschreven. Het NSGV-bestuur heeft daarom een model huishoudelijk reglement als 

bijlage bij dit schrijven gevoegd, waarin dit wel omschreven staat. 

Het NSGV-bestuur heeft met het opheffen van de koorkringen een grotere vrijheid inzake haar 

samenstelling, en kan op zoek gaan naar een betere vertegenwoordiging van ieder en alles, wat 

kerkmuzikaal in ons bisdom gaande is. 
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