
 

Jaarverslag 2018 Vereniging Kinderkoor Sunshine 
 

Vereniging en Bestuur 

Kinderkoor Sunshine is een vereniging voor kinderen van 6-14 jaar. Belangrijkste doelstelling van de 
vereniging is het leren zingen in koorverband. Het beleidsplan van de vereniging is na te lezen op de website 
onder Archief.  
Sinds 2012 is Sunshine een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Sunshine geen 
belasting hoeft te betalen over schenkingen en dat een gift aan Sunshine voor de schenker fiscaal aftrekbaar 
is.  
 
Leden en contributie 
Het ledenaantal 
in januari: 28 
in december: 15 
Na de zomervakantie zijn 6 leden doorgestroomd naar Reaching Hand. 7 leden zijn gestopt.  
In januari zal gestart worden met een kleuterkoor. Hiervoor zijn 11 aanmeldingen. 
 
De contributie voor het seizoen 2018/2019 bedraagt € 45,00 (dit is ongewijzigd sinds 2010/2011). 

Bestuur 
Het bestuur moet ten minste uit 3 leden bestaan. Bestuursleden worden benoemd uit wettelijk 
vertegenwoordigers van de kinderkoorleden.  
In het bestuur mogen officieel 2 bestuursleden zitting hebben die geen wettelijke vertegenwoordigers zijn 
van de leden.  

Bestuurleden  
Voorzitter   Jacintha Floris  
Secretaris    Marion de Vries. PR/Website tot 1-9-2018  
Penningmeester  Johan Bregman  
Algemeen lid   Dimmie Vervorst 
Algemeen lid en Notulen  Dinie Langedijk  
Algemeen lid en PR/Website Silvia Schuts 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden waarvan de kinderen lid zijn van het kinderkoor. Liefst 
uit de jongste groep. Marion de Vries heeft aangegeven te willen stoppen. Johan Bregman stopt als zijn 
dochter stopt met koor. 

Het bestuur heeft in 2018 8 bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis.    
Hierin werden de reguliere zaken besproken zoals financiën, planning van de agenda, evaluatie van 
optredens, koorweekend, muziekarchief, post, ledenzaken, PR. Het bestuurlijk seizoen werd in september 
gestart met een etentje bij Jacintha thuis.  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 26-1-2018. Deze werd door 6 bestuursleden en 6 ouders 
bijgewoond (in 2016: 7 ouders, in 2017: 4 ouders). 

Dirigent en combo 
Ria van Bijnen had de muzikale leiding. Ons combo bestond uit Koen de Rooij op de drums en Anouk 
Hudepohl op de piano.  



We hebben een paar keer een inval dirigent gehad: Stefan Karsten. Op de piano werd Anouk een enkele keer 
vervangen door Christiaan Gebhard. 

Informatie en Pr 
Voor de informatievoorziening naar de leden toe werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van e-mail. De 
leden/ouders kregen bericht na iedere bestuursvergadering en verder wanneer dit nodig werd geacht. 
Ook op de website www.kinderkoorsunshine.nl was de agenda te raadplegen. 

P.R. werd gedaan via website, facebookpagina en andere media (NHD, huis-aan-huis bladen, Radio 
Enkhuizen).  
Dit jaar hadden we het concert ‘Sunshine goes to Hollywood’ om te promoten. Promotie voor dit concert 
werd ook gedaan via flyers, posters en via theater Hét Postkantoor middels het programmaboekje en de 
theaterwebsite.  
 

Kerkelijke zaken 

Kerkvieringen 
We zijn als koor verbonden aan de katholieke kerk in Enkhuizen. Wij mogen gebruik maken van faciliteiten en 
oefenruimte. Ook krijgen we een jaarlijkse vergoeding van de parochie. Afspraak is dat wij zingen bij 
kerkvieringen. We hebben in 2018 onze medewerking verleend aan 10 gezinsvieringen,  
de jubileumviering van Pater Peelen en de kerstviering. Deze was dit jaar al om 17.00 uur.  
 
De vergaderingen van de stuurgroep liturgie van de st. Franciscus Xaverius parochie werden bezocht door 
Jacintha. Op deze manier bleven we goed op de hoogte van wat er binnen de kerk speelt. Ook konden we de 
belangen van het koor hier vertegenwoordigen. Jacintha was tevens verantwoordelijk voor de koorplanning 
voor alle koren die in de kerk zingen. De meeste gezinsvieringen zijn noodgedwongen ook door Jacintha 
samengesteld, soms gebeurde dit samen met het bestuur. 
 

 
Optredens en overige activiteiten 

 
Afscheidsfeest burgemeester Baas 4-1 
Sunshine en Reaching Hand waren uitgenodigd om te zingen op het afscheidsfeest van Burgemeester Baas in 
de Westerkerk. Het Enkhuizer lied zongen zij samen. 
 
Filmopnames  22-4 
Filmopnames werden gemaakt door Meeke Andrea om te gebruiken tijdens het ‘Sunshine goes to Hollywood 
concert’.  Tevens werd samen gegeten omdat er ’s middags een optreden in Hoorn op het programma stond. 
 
Optreden WFG Hoorn 22-4 
De wens om te zingen in een ziekenhuis was ooit naar voren gekomen tijdens de jaarvergadering van de 
kinderen. Het was niet eenvoudig om dit georganiseerd te krijgen. De organisatie ter plaatse liet ook wat te 
wensen over. Uiteindelijk werd het toch een heel leuk optreden in de gangen van de afdelingen. 
 
Collecte Anjerfonds  
Hebben we dit jaar niet gedaan. 
 
 
Rabobank Clubkas Campagne 8-6 tm 28-6 
De fietstocht is afgeschaft. In plaats daarvan kwam de Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank konden 
hun stem uitbrengen op diverse stichtingen en verenigingen in Westfriesland.  Dit eerste (overgangs) jaar 
kreeg iedere deelnemer in ieder geval € 150,- bij 10 stemmen. Opbrengst: € 315,16 

http://www.kinderkoorsunshine.nl/


Optreden verzorgingshuis Overvest Enkhuizen 10-6 
Een optreden op zondagmiddag. Tevens een goede gelegenheid om de liedjes van ons concert voor publiek  
te zingen als een soort pre-generale repetitie. Er was veel publiek en de kinderen werden na afloop 
getrakteerd op een ijsje. Voor dit optreden heeft Sunshine een financiële bijdrage ontvangen. 
 
2 concerten Sunshine goes to Hollywood 30-6 
In theater Hét Postkantoor in Bovenkarspel. Generale repetitie op vrijdagavond. Een middag en een 
avondconcert op zaterdag. Dankzij voldoende sponsoring kon de toegangsprijs laag blijven: 7,50 euro incl. 
consumptie. Thema was Hollywood, Oscars, film. De voorstellingen waren gemiddeld voor 95% bezet. Tussen 
de voorstellingen door hebben we samen gegeten. Catering via het theater. Het was een ontzettend leuke 
dag. Goede samenwerking met het theater en dansschool Joost van Eijk Art. De samenwerking met de 
muziekschool MOW liep stroever. Er kwam 1 pianiste via de muziekschool. 
 
Viering 20 jarig bestaan en disco 7-7 
Tijdens de laatste viering van dit seizoen stonden we stil bij het 20 jarig bestaan van onze vereniging. Het 
thema van deze viering was ‘feest’. Na afloop was er een disco voor leden, ouders en oud-leden. Deze disco 
werd verzorgd door Wicky entertainment. 
 
KoopKorenFestival 7-10 
Het was mooi weer en we zongen buiten bij De Huiskamer van Enkhuizen, een dagbestedingsplek. 
 
AH sponsoractie 1-10 tm 10-11 
Er deden 35 verenigingen/stichtingen mee en er was € 10.000 te verdelen. Stemmen kon door middel van 
vouchers die gegeven werden bij 15 euro aan boodschappen. Sunshine heeft op vrijdag 2 oktober op de 
repetitietijd gezongen bij AH. Sunshine kreeg € 197,33 en eindigde op de 18e plaats. (Onder de € 50,00 werd 
niet uitbetaald). 
 
Sinterklaas 17-11  
Op de dag van de intocht kwamen Sinterklaas en 3 Pieten langs tijdens de viering in de kerk. Na afloop 
kregen de leden een cadeau. Er waren ook cadeaus voor de kinderen in de kerk en voor de oud-leden die 
meezongen. De cadeaus zijn door Sunshine betaald.  

Viering samen met de baanbreker 16-12 
Tijdens deze viering werd speelgoed ingezameld om in kerstpakketten te doen. Deze pakketten worden ieder 
jaar door stichting de Baanbreker samengesteld en verdeeld onder mensen die het nodig hebben. Ook werd 
tijdens de viering iets verteld over het werk van de Baanbreker.  

Kerstviering 24-12 
Voorafgaand aan de kerstviering was er nog een repetitie. Tussendoor kregen de kinderen warme 
chocolademelk en een feestelijke donut. Jacques de Lange was de voorganger en Jacintha had met een 
aantal kinderen een klein toneelstukje geïnspireerd op Het Engelenhuis ingestudeerd. 
 

Onderwerpen voor 2019 

• Start kleuterkoor op 11 januari 

• Kinderkorenfestival Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. (i.p.v. Kinderfestijn in Drachten op 
zaterdag 2 maart) 

• Rabobank Clubkascampagne? 

• Koorweekend 17-18-19 mei. Groepsaccomodatie Appelhof in Kraggenburg (Flevoland) 

• KoopKorenFestival 6 oktober ? 


