
 

Jaarverslag 2019 Vereniging Kinderkoor Sunshine 
 

Vereniging en Bestuur 

Kinderkoor Sunshine is sinds 1998 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.  
In 2019 is gestart met het kleuterkoor, voor kinderen vanaf 4 jaar. Het kleuterkoor is een onderdeel van 
kinderkoor Sunshine en valt ook onder het bestuur van kinderkoor Sunshine. 
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 
Januari 2019: 15 kinderkoorleden, 11 kleuterkoorleden 
 
(Na de zomervakantie zijn 6 leden doorgestroomd van kleuterkoor naar kinderkoor. 6 kinderkoorleden zijn 
gestopt. Het kleuterkoor kreeg er 8 nieuwe leden bij.) 
 
September 2019: 18 kinderkoorleden, 12 kleuterkoorleden  
 
December 2019: 21 kinderkoorleden, 11 kleuterkoorleden 
 
De contributie voor het seizoen 2019/2020 bedraagt  
€ 45,00 voor het kinderkoor (dit is ongewijzigd sinds 2010/2011).  
€ 35,00 voor het kleuterkoor, of 10 repetities voor 10 euro als kinderen nieuw zijn.  

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. Helaas voldoen we daar niet aan maar nood breekt wet. 

Bestuurleden  
Voorzitter   Jacintha Floris  
Secretaris    Marion de Vries  
Penningmeester  Johan Bregman  
Algemeen lid   Dimmie Vervorst tot juli 2018 
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. 
Dimmie Vervorst is in 2019 gestopt.  Marion de Vries heeft aangegeven te willen stoppen. Johan Bregman 
stopt en gaat in 2020 vervangen worden door Lisanne Brozius-Commandeur. 

Het bestuur heeft in 2019 8 bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis.    
Hierin werden de reguliere zaken besproken zoals financiën, planning van de agenda, aanvragen voor 
optredens, evaluatie van optredens, koorweekend, muziekarchief, post, ledenzaken, PR.  



Het bestuurlijk seizoen werd in september gestart met een etentje bij Tydloos, dit was tevens het 
afscheidsmoment van Dimmie.  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 18-1-2019. Deze werd door 6 bestuursleden en 3 ouders 
bijgewoond (in 2018: 6 ouders, in 2017: 4 ouders, in 2016: 7 ouders). Ria vergaderde samen met de kinderen. 

Dirigent en combo 
Ria van Bijnen had de muzikale leiding. Ons vaste combo bestond uit Koen de Rooij op de drums en Anouk 
Hudepohl op de piano. Anouk heeft i.v.m. zwangerschap aangegeven dat zij vanaf februari 2020 minder uren 
wil begeleiden. Het liefst zou ze dit samen met een andere pianist willen doen. Helaas is er nog geen andere 
pianist gevonden. 

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, nieuwsbrieven scholen  en andere media (stuk in De 
Enkhuizer, stukjes in Kontakt). Er was een Sing-In in oktober en Sunshine deed mee aan UITdagend Enkhuizen 
in september in de Westerkerk. Hier lagen flyers en uitnodigingen voor de Sing-In 
 

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 2019 onze medewerking verleend aan 8 gezinsvieringen en de kerstviering.  
 
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 gezinsvieringen zijn in bijna alle gevallen ook door Jacintha 
samengesteld. 
 

 
Optredens en overige activiteiten 

 
 
29-3 Eindoptreden kleuterkoor  
Voor ouders/verzorgers, familie en belangstellenden. Dit was de afsluiting van de eerste 10 repetities van het 
nieuwe opgerichte kleuterkoor. De kinderen zongen onbevangen. Het publiek was enthousiast. Ook konden 
kinderen zich opgeven voor een nieuwe reeks repetities. 
 
7-4 Kinderkorenfestival Nationale Opera en Ballet  
Thema was ‘Echt feest’. Alle deelnemende kinderkoren kregen een lied om vooraf in te studeren. Dit was niet 
eenvoudig. Op de dag zelf waren er diverse workshops. Er was een afsluitend eindoptreden voor publiek. 
Publiek kon gratis deze finale bijwonen. We gingen met de bus en ouders konden tegen betaling à 10 euro 
mee met de bus. Nu voor de 2e keer gedaan en het was wederom heel erg leuk.  
 
23-4 tm 14-5 Rabobank Clubkas Campagne 
Dit jaar voor het 2e jaar Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen 

http://www.kinderkoorsunshine.nl/


op diverse stichtingen en verenigingen in Westfriesland.  Het vaste startbedrag van € 150,- bij 10 stemmen 
was afgeschaft. Wel was het sponsorbedrag verhoogd naar € 350.000,00.  
880 verenigingen/stichtingen deden mee. 12.816 leden hebben gestemd. Opbrengst Sunshine: € 295,38 
 
17-18-19 mei Koorweekend Kraggenburg  
Thema was Sprookjes. We gingen met de bus. Oud-leden van Sunshine gingen mee als begeleiding. Er was 
een speurtocht, er werd voorgelezen uit een sprookjesboek, er was een sprookjesbingo en we gingen 
pannenkoeken eten in het restaurant. 
 
25-5 Laaste viering met Pater Peelen  
Pater Peelen ging in 2019 met pensioen. Tijdens zijn laatste viering met het kinderkoor kreeg Pater Peelen 
een mooi herinneringsboek met foto’s en tekeningen van de kinderen van Sunshine. 
 
6-7 Optreden Sprookjeswonderland (kleuters) en afsluiting seizoen. 
De kleuters van de 2e reeks hebben hun koorseizoen afgesloten met een optreden in Sprookjeswonderland. 
Er was veel belangstelling van familie en de medewerking van Sprookjeswonderland was heel goed. Frank 
Brozius deed de pianobegeleiding. 
Het kinderkoor kreeg na de laatste viering van dit seizoen een ijsje. 
 
28-9 UITdagend Enkhuizen (kleuter- en kinderkoor)  
Een gezamenlijk optreden in de Westerkerk. Voor de meeste kleuters was dit het eerste ‘echte’ optreden. 
Heel spannend dus. Tevens konden we flyers uitdelen, alsmede uitnodigingen voor de Sing-In 
 
11-10 Sing-In.  
Een open repetitie om nieuwe leden te werven. Deze avond kwamen 5 kinderen kijken en meezingen, 1 is 
ook lid geworden. 
 
15-11 Voorlichting Holland Building Nepal 
Co en Corrie Reijnders van Holland building Nepal kwamen op de repetitie vertellen over hun stichting. In de 
eerstvolgende viering van 23-11 werd lichtgewicht speelgoed ingezameld die bij een volgend bezoek aan 
Nepal zal worden meegenomen. Ook zullen zij in januari komen vertellen over hun reis. 
 
4-12 Sinterklaasfeest Jeugdbelangen en Welwonen. 
Sunshine (kleuter- en kinderkoor) zong tijdens dit gezamenlijke sinterklaasfeest en heeft ook de aanwezige 
kinderen een nieuw sinterklaaslied met bewegingen aangeleerd. Sinterklaas en Pieten kwamen langs en alle 
kinderen kregen een cadeautje. 4 ouders hielpen mee met de begeleiding. 

24-12 Kerstviering  
Om 17.00 uur. Voorganger was Jacques de Lange. Thema: ‘Er is een kind geboren’. Kinderen hadden vooraf 
hun eigen geboortekaartje meegenomen en kaartjes geknutseld. De kerk was versierd met blauwe ballonnen 
en vlaggen en er lag een kraamboek klaar om iets in te schrijven. Na afloop waren er geboortekoekjes met 
blauwe muisjes. 

Onderwerpen voor 2020 

• Optreden Overvest op 12 januari en nog een keer in het najaar 

• De Rabobank Clubkas Campagne gaat verder onder de naam Rabo ClubSupport. Zomer 2020 

• Voice of Sunshine (eind juni) als einde-seizoensactiviteit 

• KoopKorenFestival 4 oktober 

• Jazz by the sea, Domburg 19 september ?? 

• The Passion, samen met Reaching Hand in 2021 

• Nieuwe bestuursleden 


