
Jaarverslag vereniging kinderkoor 
Sunshine 2003 

Wat gebeurde er dit jaar 

• De maandelijkse informatiebrieven, presentielijsten bij de 
repetities, verjaardagskaarten voor de jarige leden, uitbreiding van 
het zangrepertoire, contacten met de werkgroep gezinsliturgie 
waren weer zaken die ook dit jaar door het bestuur goed werden 
geregeld. 

• De vergaderingen van de stuurgroep liturgie werden dit jaar ook 
weer bezocht. Een belangrijk punt van deze vergaderingen was de 
kerkverkleining en het geluid in de kerk. Met dit laatste punt zijn al 
diverse acties ondernomen, hoewel het geluid voor het koor nog 
niet optimaal is. Het punt van de kerkverkleining krijgt nog weinig 
vervolg. Sterker nog: er moet weer opnieuw over vergaderd 
worden. We hopen dat er voor de plaats van het kinderkoor toch 
snel een oplossing wordt gezocht. De roosterplanning wordt door 
Jacintha gemaakt, n.a.v. de opgegeven data etc. van de diverse 
koren en groepen. 

• Het fotoboek van Sunshine wordt bijgehouden door Stefan.Ook de 
website die Ineke van Galen voor ons gemaakt heeft en onderhoudt 
is het bekijken waard. 

• Er zijn promotiefolders van het koor gedrukt en die worden bij 
speciale gelegenheden neergelegd. Ook zijn er affiches gemaakt om 
op de scholen op te hangen. We moeten tenslotte zorgen dat het 
ledental op peil blijft. 

• Bij de vorige jaarvergadering van 12 maart 2003 was Lida Sluys 
aftredend, maar werd tot grote vreugde van een ieder weer 
herkozen. Lea Louwerman en Lex de Vries zijn officieel toegetreden 
tot het bestuur, zodat het aantal bestuursleden is uitgebreid naar 
zeven. 

• Anjerfonds: collecte gelopen in een aantal wijken. Helaas heeft 
het ons niet veel opgeleverd. Volgen jaar willen we de ouders 
benaderen voor dit werk, daar wij het er zelf eigenlijk niet bij 
kunnen hebben. Ook kunnen we het fonds misschien aanschrijven 
voor een donatie voor onze grote reis. 

Uitjes en optredens 

• Sprookjeswinterland op 5 januari 
Een leuk concert met heel veel publiek. Vooral voor de kleuters was 



dit een mooi optreden. Jammer dat het alleen de laatste keer was in 
het park, daar ze geen optredens meer willen doen tijdens 
sprookjeswinterland. 

• Jazzfestival 24 mei: het was weer een geweldige ervaring om voor 
half Enkhuizen te mogen zingen. Het was een topper, mede door de 
goede solo’s erbij. 

• CD presentatie zondag 15 juni: jawel, het is ons eindelijk gelukt. 
De CD is in de handel genomen. In het buitenmuseum hebben we 
CD ten doop gehouden. Er werd een klein concert gegeven en 
daarna was de onthulling van de naam: Let the Sunshine. Chantal 
en Ella, de bedenkers van de naam, kregen een Sunshine 
hangertje. Er was een grote opkomst van kinderen én tieners. Het 
was een gezellige happening en er werden meteen veel CD’s 
verkocht. 

• Playbackshow 22 juni: Het playbacken was van een zeer hoog 
gehalte! Tooske presenteerde het geheel op haar eigen wijze en de 
act van het bestuur was prima! De jury bestond uit de bekende 
Nederlanders, Jamai, Shania Twain en Bulletje. Zij deden hun best 
en maakten er een mooie show van. 

• Bingo 6 september: er waren wat minder bezoekers dan vorige 
jaren, dus ook de opbrengst was wat minder. Dit jaar hebben we 
800 euro hiermee verdiend. Het was een gezellige avond, mede 
door de leuke aankondigingen die tussendoor kwamen. 

• Kooruitje Duinrell 14 september: toppertje! Het was een zeer 
geslaagd reisje met leuke optredens erbij en.. prachtig weer.  

• Concert met Music Stars op 26 oktober: ook dit was een prima 
optreden. Het geluid was goed geregeld en het was erg leuk om op 
deze manier het koor voor Enkhuizer publiek weer eens te 
presenteren. 

• Kleuteruitje 16 november: met 7 kleuters zijn Sonja, Ria en 
Jacintha naar kindertheater Studio 88 gegaan, alwaar een muzikale 
voorstelling werd gegeven. Daarna werd er een bezoek gebracht 
aan Mc Donalds, het geen ook erg leuk en vooral lekker was! 

• De cadeaus voor het schoentje zetten werden ook dit jaar weer 
gesponsord door Dick Beemster. De kinderen mochten hun cadeau 
ophalen na de viering van 7 december, hetgeen altijd een hoge 
opkomst betekent. 

• Kerstmarkt 12 december: de zang én het aantal bezoekers was 
wat minder. Of dit met elkaar te maken heeft, is voor ons een 



vraagteken. De verkoop van glühwein en warme chocolademelk met 
slagroom was goed georganiseerd en leverde welgeteld  
€ 8,89 per deelnemend koor op. 

• Kerstconcert 14 december: geldelijke opbrengst niet veel, € 9,69, 
maar de muzikale opbrengst daarentegen was heel groot. Het 
verliep prima en ook het eten etc. was goed georganiseerd. Tijdens 
het opruimen sneuvelde er een vaas, dus we hebben eindelijk onze 
verzekering eens kunnen aanspreken. De vaas werd geheel 
vergoed. 

 
Vieringen 
Ook dit jaar hebben we weer onze medewerking verleend aan 
diverse gezinsvieringen en andere vieringen. Gemiddeld zong 
Sunshine eens in de vier weken. 
De kruiswegviering hebben we dit jaar voor het laatst gedaan. Het 
is heel moeilijk om de kinderen hiervoor te motiveren. De liedkeus 
is ook moeilijk; ieder jaar hetzelfde. 
De kerstviering verliep goed, hoewel we het zelf leuk zouden vinden 
om eens een kerstmusical te doen, maar de gezinsliturgiegroep ziet 
dit niet zo zitten. Wie weet lukt dit toch nog eens. 
 
Ledental 
Bij de wisseling van het schooljaar zijn er ook wat wisselingen 
geweest bij de leden. Er gingen eraf en er kwamen erbij. Een aantal 
leden van het kinderkoor stroomde door naar Reaching Hand, dus 
dat is heel mooi. 

Aantal leden eind 2003: 
 
Kleuterkoor 7 
Kinderkoor 49 
 
Aantal opzeggingen: 
 
Kleuterkoor 1 
Kinderkoor 21 
 
Aantal nieuwe aanmeldingen: 
 
Kleuterkoor 4 
Kinderkoor 11 + 3 (van kleuter naar kinderkoor) = 14 



 
Wat zijn onder andere de onderwerpen van dit nieuwe jaar: 

 Uitje voor de kleuters  
 Jazz for the Young Ones op zaterdag 15 mei in de Nieuwe 

Doelen  
 Playbackshow/Karaoke of iets dergelijks met kaartverkoop 

voor publiek; 4 juli  
 Bingo 11 september?  
 Kerstconcert met ?  
 Kerstmusical?  
 Uitje voor kinderkoor: boottocht streekbos of iets dergelijks  
 Geld verdienen om in 2005 naar Euro Disney te kunnen. We 

hebben al een toezegging van de Trintel dat we 1500,- euro 
krijgen. Andere fondsen en de sponsoractie van Deen worden 
ook aangeschreven. Ook willen we een kraam huren op 5 mei 
om daar spullen te verkopen.  
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