
Jaarverslag vereniging kinderkoor Sunshine 2002 

Wat gebeurde er dit jaar: 

 Iedere maand krijgen de kinderen een infobrief, waar de 
repetities en optredens van de maand opstaan. Ook de 
aspirant-leden (kleuterkoor) krijgen een brief, zodat ze de 
repetitiedagen in de gaten kunnen houden.  

 Tijdens de repetities worden presentielijsten bijgehouden. 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat er weinig 
verzuimd wordt.  

 Ieder jarig lid krijgt een kaart thuis bezorgd, wanneer 
hij/zij jarig is.  

 Geregeld wordt er nieuwe muziek aangeschaft, zodat we 
het repertoire steeds meer uitbreiden.  

 Het overleg met de werkgroep gezinsliturgie is nog 
steeds erg goed.  

 De vergaderingen van de stuurgroep liturgie werden dit 
jaar ook weer bezocht. De bestuursleden wisselden elkaar 
hierbij af, zodat deze vergaderingen niet op de schouders 
van één persoon terecht kwamen. Onze vraag over de 
financiën is inmiddels beantwoord door het 
parochiebestuur. De vergoedingen van de diverse koren 
etc. zijn besproken.  

 Het fotoboek van Sunshine wordt bijgehouden door 
Stefan en ziet er al heel mooi uit. Ook de website die Ineke 
van Galen voor ons gemaakt heeft en onderhoudt is het 
bekijken waard.  

 Bij de vorige jaarvergadering van 6 maart 2002 was 
Stefan Karsten aftredend, maar werd tot grote vreugde van 
een ieder weer herkozen. In augustus zijn ook Lea 
Louwerman en Lex de Vries toegetreden tot het bestuur, 
zodat het aantal bestuursleden is uitgebreid naar zeven.  

 Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2001: het bestuur 
had Ria van Bijnen voorgedragen voor deze verkiezing die 
door de gemeente werd georganiseerd. Alle organisaties + 
kandidaten werden door de gemeente uitgenodigd voor een 
brunch in het buitenmuseum en aldaar werd de prijs 
uitgereikt. Ria behoorde niet tot de uitverkorene, maar is 
voor het bestuur toch echt vrijwilliger van het jaar.  

 Samengaan tienerkoor en jongerenkoor: eerste 
repetitie op 5 april. Na het jazzfestival gingen de tieners 



Sunshine echt verlaten. Het was even wennen voor alle 
partijen, maar langzamerhand kwam er meer eenheid en 
ondertussen zingen ze heerlijk samen met Reaching Hand. 
Jacintha heeft vanuit Sunshine de contacten met Reaching 
Hand middels het bijwonen van de bstuursvergaderingen.  

 Kleuteruitje op 14 april: voor het eerst met de 
aspirantleden op stap. We zijn naar het kindertheater 
geweest in de Bobeldijk en hebben daarna de Mac Donalds 
onveilig gemaakt. De kleuters hebben genoten en de leiding 
vond het ook voor herhaling vatbaar.  

 Bingo 31 augustus: een grote opkomst aan bingo-spelers 
én dus ook aan netto-opbrengst. Het was een gezellige 
avond.  

 Kooruitje + afscheid tieners: 21 en 22 september. We 
zijn met de hele ploeg twee dagen op reis geweest. Dorine 
kon helaas niet mee, terwijl ze het uitje helemaal had 
geregeld. Eerst ging de bus naar Slagharen alwaar het 
pretpark bezocht werd. Op het einde van de dag werden we 
naar een jeugdherberg in Nijverdal gebracht. De volgende 
dag hebben we enkele optredens verzorgd in pretpark 
Hellendoorn en daar ook zelf nog enkele uurtjes prettig 
vertoefd voordat we weer richting Enkhuizen gingen. De 
tieners kregen dit weekend als afscheidscadeautje een pen 
met inscriptie uitgereikt.  

 Herverdeling van bestuurstaken: eerst zijn alle 
bestuurstaken opgeschreven en daarna herverdeeld. Een 
belangrijke wijziging is de taak van de ledenadministratie: 
deze is overgenomen door Lex. Tevens zorgt Lex ook voor 
het maandbriefje. Het klaarzetten en bedienen van de 
apparatuur zal voortaan door Tim van Dansik gebeuren. Bij 
het klaarzetten wordt hij geholpen door Stefan.  

 De cadeaus voor het schoentje zetten werden ook dit 
jaar weer gesponsord door Dick Beemster.  

 Er is door het parochiebestuur een nieuw drumstel 
aangeschaft waar iedereen heel blij mee is. Voor de kerst is 
het nieuwe speeltje binnen gekomen en het kon dus 
meteen in een drukke tijd goed uitgeprobeerd worden. 
Marcel Kwast heeft ervoor gezorgd dat de prijs acceptabel 
was. Nu moet alleen de monitor voor het drumstel nog 
aangevraagd/vergoed worden door het parochiebestuur, 
want zonder monitor lukt het dus niet.  



 De CD uitbrengen geeft helaas nog steeds problemen.Na 
de opnames in oktober 2001 hoopten we in eerste instantie 
dat de CD voor kerst klaar was. We hebben niet gezegd 
welke kerst, maar we dachten echter ook in 2001. Daarna 
dachten we misschien moet het dan 2002 zijn, maar nee 
ook dat hebben we niet gehaald. Wanneer je afhankelijk 
bent van anderen is het wel erg lastig. We hopen nu echt in 
2003 de CD uit te brengen en het begint er nu uit te zien 
dat dat echt gaat lukken. Het wordt gewoon een gouwe 
ouwe.  

Vieringen 
Ook dit jaar hebben we weer onze medewerking verleend aan 
diverse gezinsvieringen en andere vieringen. Gemiddeld zong een 
deel van Sunshine eens in de drie/vier weken. 
Het tienerkoor heeft in april meegewerkt aan een viering met Johan 
Hofstede in het parochiecentrum. Deze viering werd als zeer 
bijzonder ervaren. Voor herhaling vatbaar. 
De kerstviering was dit keer met het middenkoor en het gemengd 
koor. Voor de ouderen een hele leuke ervaring, voor de kinderen 
was de viering op zich minder aantrekkelijk. 

Andere optredens 

 Tienerkoor heeft gezongen op 26 januari bij de verjaardag 
van een 50-jarige, hetgeen zeer werd gewaardeerd door de 
feestgangers.  

 Zondag 21 april hielden we een concert met het kinderkoor 
de Regenboog en het tienerkoor Rejoice. De opbrengst van 
de deurcollecte was voor de CliniClowns. Het concert op 
zich was niet zo geslaagd; de andere koren hielden zich 
niet aan de tijdsplanning en waren ook niet zo sterk.  

 Jazzfestival 25 mei; het was weer een geweldige ervaring 
om voor half Enkhuizen te mogen zingen. Naast het zingen 
met de band werd er door het tienerkoor ook een nummer 
gedaan met Marjan Vlam.  

 Kerstmarkt: Leuk optreden om alvast goed in de 
kerststemming te komen.  

 Kerstconcert: mede door de andere opstelling van koor en 
muzikanten was dit een leuk geheel. Het grote podium was 
wel heel veel werk om op te bouwen etc. maar het was het 
wel waard. Het eten was goed verzorgd.  

Ledental 
Bij de wisseling van het schooljaar zijn er ook wat wisselingen 
geweest bij de leden. Er gingen eraf (met of zonder afbericht) en er 
kwamen erbij. Doordat de tieners eraf waren daalden we sterk in 
het ledental. Ria is in het nieuwe schooljaar weer langs de scholen 



gegaan met een promotiepraatje en dat hielp. De nieuwe leden 
stroomden binnen en we kunnen zeggen dat we weer een 
respectabel aantal leden hebben. 
Eind december hadden we:  
7 aspirant-leden 
56 kinderkoorleden 

Wat zijn onder andere de onderwerpen van dit nieuwe jaar: 

 CD echt uitbrengen  
 Uitje voor de kleuters  
 Jazz for the Young Ones op zaterdag 25 mei in de Nieuwe 

Doelen  
 Playbackshow  
 Kinderkorenfestival in Medemblik ?  
 Bingo op 30 augustus  
 Kerstconcert met ?  
 Kerstmusical?  
 Uitje voor kinderkoor op 1 dag in het weekend van 13 

september; waarschijnlijk wordt de bestemming Duinrell  

 


