REGLEMENT ONDERSCHEIDINGEN EN JUBILEA
ALGEMEEN
Insignes en oorkonden
Artikel 1.
1.1
Het Algemeen Bestuur zorgt ervoor, dat er per soort, landelijk uniforme insignes worden
aangemaakt. Tevens zorgt het
Algemeen Bestuur voor uniforme oorkonden.
1.2
Bij wijziging van de modellen van de insignes en de oorkonden moeten deze door
de Verenigingsraad worden goedgekeurd.
1.3
De kosten van de door de KNZV-verenigingen aangevraagde insignes en
oorkonden worden door het Algemeen Bestuur
doorberekend.
ONDERSCHEIDINGEN
Erelidmaatschap
Artikel 2.
2.1
Het erelidmaatschap van het KNZV is geregeld in artikel 05 van de statuten van het KNZV
waar de artikelen 05.2 en 05.3
het volgende zeggen:
05.2 Ereleden zijn personen die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt, doordat zij uit hoofde van
hun functie of anderszins grote diensten hebben bewezen aan de zangcultuur in
het algemeen of aan het KNZV
en/of de mannenkoorzang in het bijzonder.
05.3 Benoeming tot erelid geschiedt door de Verenigingsraad van het KNZV,
op voordracht van het Algemeen Bestuur
of van ten minste zes afgevaardigden van de Verenigingsraad.
2.2
Een benoeming tot erelid wordt gepubliceerd op de website van het KNZV.
2.3
Aan het erelidmaatschap is een ere-insigne met oorkonde verbonden. Een
vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur
zorgt voor de uitreiking.
Bijzondere oorkonde.
Artikel 3.
3.1
Een bijzondere oorkonde kan worden toegekend aan personen die zich voor het KNZV,
dan wel de Nederlandse
mannenkoorzang verdienstelijk hebben gemaakt.
3.2
Toekenning van deze bijzondere oorkonde gebeurt op initiatief van het Algemeen Bestuur
of op voordracht van een
KNZV-Vereniging.
Heinze Penning
Artikel 4.
4.1

het KNZV kent de Heinze-penning (zie bijlage voor beschrijving)

4.2
Deze bijzondere penning kan worden toegekend aan KNZV-koren, die zich gedurende
lange tijd op buitengewone wijze
nationaal of internationaal verdienstelijk hebben gemaakt voor bevordering en/of
vernieuwing van de mannenkoorzang.
4.3
Voordracht voor toekenning van de Heinze-penning gebeurt op voorstel van
het Algemeen Bestuur. Toekenning
geschiedt door de Verenigingsraad.
4.4
Bij de toekenning hoort een speciaal vervaardigde oorkonde.
4.5
Uitreiking van de Heinze-penning en de oorkonde geschiedt door een lid van
het Algemeen Bestuur van het KNZV.
JUBILEA
Koorjubileum
Artikel 5.
5.1
Dit reglement is van toepassing bij een jubileum van minimaal 25 jaren en geldt tevens
voor de volgende jubilea, waarbij
een opklimmende reeks van telkens 25 jaren in acht wordt genomen.
5.2
Ter gelegenheid van het jubileum van een KNZV-koor wordt door het Algemeen Bestuur
een waardebon ter beschikking
gesteld, te besteden aan koormuziek.
5.3
De hoogte van de waardebon is in euro’s gelijk aan het aantal jaren dat het koor bestaat.
5.4
De aanvraag geschiedt door het koorbestuur bij het bestuur van de onderhavige KNZVvereniging, die deze aanvraag
doorzendt naar het Algemeen Bestuur. Het bestuur van de betreffende KNZV-vereniging
zorgt voor de uitreiking, tenzij
het een eeuwfeest betreft; in dat geval neemt het Algemeen Bestuur de honneurs waar.
Jubileum van een koorlid tot en met 60 jaren lidmaatschap
Artikel 6.
6.1
Aan koorleden, die gedurende 25, 40, 50, 60 jaren lid zijn van een KNZV-koor, kan door
de betreffende KNZV-vereniging
namens het verbond een oorkonde, vergezeld van een insigne, worden toegekend.
6.2
De insignes en oorkonden worden tegen betaling van de kosten door het
Algemeen Bestuur verstrekt aan de besturen
van de KNZV-verenigingen, die deze in voorraad nemen. De oorkonden worden door het
bestuur van de KNZVvereniging met behulp van een pc voorzien van de nodige gegevens volgens specifieke
richtlijnen van het Algemeen
Bestuur qua lettertype en uitvoering.
6.3
De aanvraag geschiedt door het koorbestuur bij het bestuur van de onderhavige KNZVvereniging. Het bestuur van de
betreffende KNZV-vereniging zorgt voor de uitreiking.
Jubileum van een koorlid vanaf 70 jaren lidmaatschap.
Artikel 7.

7.1
Aan koorleden, die 70 jaren of langer - uitgaande van een opklimming in periodes
van vijf jaren - lid zijn van een KNZVkoor, kan door het Algemeen Bestuur een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde
oorkonde worden verleend. Aan
deze oorkonde is geen insigne verbonden.
7.2
De aanvraag geschiedt door het koorbestuur bij het bestuur van de onderhavige KNZVvereniging die deze aanvraag
doorzendt naar het Algemeen bestuur. Een vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur
zorgt voor de uitreiking.
SLOTBEPALING
Artikel 8.
8.1 I In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Verenigingsraad.

Aangevuld, goedgekeurd en vastgesteld door de Verenigingsraad van het KNZV
Zeist, 13 november 2010.

HEINZE MEDAILLE
Gustav Ferdinand Gottheld Heinze werd op 1 oktober 1821 geboren te Leipzig.
Na zijn huwelijk op 15 juli 1842 met de operazangeres en dichteres Henriette Brüning-Peuckert,
die haar libretto dichtwerk verrichtte onder pseudoniem Heinrich Berg, ontwikkelde zich een
grootse carrière als musicus en componist.
Op 15 jarige leeftijd fungeerde hij als eerste klarinettist bij het Gewandhausorkest in Leipzig
onder leiding van Felix Mendelssohn Bartholdy en ontwikkelde zich tot een vermaard
concertklarinettist. In deze hoedanigheid kwam hij in contact met o.a. Robert Schumann, Franz
Liszt, Richard Wagner en met de jonge Hollandse componist Johannus Verhulst.
Door omstandigheden vestigde hij zich onder de naam Gustav Adolph Heinze in 1850 te
Amsterdam als directeur dirigent van de Duitse Opera. In 1853 werd hij dirigent van de
Amsterdamse Liedertafel ”Euterpe". In 1860 werd hij directeur-dirigent van de Italiaanse opera en
in 1868 werd hij dirigent van de Liedertafel ”Excelsior". Zijn oeuvre omvatte meer dan 200
composities, als opera’s, cantates, oratoria, missen, instrumentale werken en liederen, waarvan
velen voor mannenkoor.
Samen met zijn kunstbroeders Richard Hol, Willem Fredeif Nicolai, Willem Stumff en Hendrik
Meyroos richtte hij in 1875 een beroepsvereniging op, waaruit de tegenwoordige Kon.
Nederlandse Toon-kunstenaars Vereniging is voortgekomen.
Uit archiefstukken en verzamelingen kan worden vastgesteld, dat Heinze met zijn koren deelnam
aan zangwedstrijden en zangfestivals en ook optrad als jurylid. Dat hij in Rotterdam geen
onbekende was en zeer gewaardeerd, blijkt uit het feit, dat hij met zijn koor Euterpe deelnam aan
de door de Liedertafel Rotte’s Mannenkoor op 16 juli 1870 in de Doelenzaal georganiseerde
internationale Zangwedstrijd.

In 1870 werd hem door koning Willem III de Huisorde in de Eikekroon verleend en werd hij na zijn
naturalisatie in 1882 tot Nederlander, door koningin Wilhelmina in 1900 benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
De medaille is een symbool van dank en herinnering aan de grote musicus en componist Gustav
Adolph Heinze, als grote promotor van de mannenkoorzang in Nederland, gedurende de laatste
25 jaar van de 19e eeuw, die op 20 februari 1904 in zijn villa Caecilia te Muiderberg overleed.
Op initiatief van het Amsterdamse ‘Apollo’ werd de medaille ontworpen door de bekende
kunstenaar August Falise en door het Koninklijk Nederlands Zangersverbond uitgereikt aan
mannenkoren vanwege een bijzonder jubileum c.q. getoonde activiteiten of geleverde prestaties.
De medaille werd ondermeer uitgereikt aan: Nijmeegs Mannenkoor (1910), Koninklijk Breda’s
Mannenkoor (1915), Koninklijk Schiedams Mannenkoor ‘Orpheus’(1916), Arnhems Mannenkoor
(1923), Amersfoorts Mannenkoor (1932), de Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor
ontving deze medaille in juni 1929 vanwege het 75 jarig bestaan en het initiatief om met andere
koren als Cecilia uit Den Haag, Apollo uit Amsterdam, Venlona uit Venlo en de Koninklijke
Zangvereniging Mastreechter Staar de mannenkoorzang te bevorderen. Tevens werd
Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor bedankt voor het bevorderen, dat deze koren opnieuw tot
het zangersverbond toetraden.
In oktober 1979 was in Muiderberg een uitgebreide Heinze-herdenking in de St. Nicolaaskerk,
waaraan het Koninklijk Schiedams Mannenkoor "Orpheus”zijn medewerking verleende.
Volgens de nieuwe richtlijnen werd de eerste medaille in 1987 uitgereikt aan het Mannenkoor
Fortissimo uit Bergen op Zoom o.l.v. dirigent Wim Steenbeek, en op 21 november 1992 aan het
Koninklijk Mannenkoor "Die Haghe Sanghers” o.l.v. dirigent René Verhoeff. In 2007 werd de
medaille 3 maal uitgereikt, t.w. aan Groot Mannenkoor Zwolle (90 jaar), het Vught’s Mannenkoor,
eveneens 90 jaar en aan de heer J.B. Timmer, 25 jaar voorzitter van het Vlaardings Mannenkoor
"Orpheus”.

