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Jaarverslag 2006 

Vereniging Kinderkoor Sunshine 

 

Ook in 2006 was kinderkoor ‘Sunshine’ weer volop in beweging met tal van optredens, activiteiten 
en opnames van een heuse jazz cd.  
Verder werd 2006 gekenmerkt door het 650 jarig jubileum van Enkhuizen. 

Bestuur en vereniging 

Op de jaarvergadering van 23 maart 2006 waren Lida Sluys en Stefan Karsten aftredend. Thea 
Kuperus en Marlien van Westen werden unaniem gekozen en zijn de nieuwe bestuursleden. Lida en 
Stefan hebben een leuk afscheidspakket gekregen als dank voor hun bewezen diensten. Stefan 
blijft, als vertegenwoordiger van het combo, de bestuursvergaderingen bezoeken. 

Er is een taakomschrijving gemaakt van de diverse functies binnen het kinderkoorbestuur. Het is 
nu duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden er bij elke functie horen. Verder worden de 
functies voortaan na elke jaarvergadering herverdeeld. Dit geeft eventuele nieuwe bestuursleden 
meer de kans om een voorkeur uit te spreken voor een specifieke functie binnen het bestuur. 

Functieverdeling 2006 
  Voorzitster     Jacintha Floris (db) 
  Secretaris     Lex de Vries (db)  
  Penningmeester   Thea Kuperus (db) 
  Huishoudelijke zaken  Lea Louwerman     
  Huishoudelijke zaken  Marlien van Westen 
  Notulen/ draaiboekbeheer  Sonja van Dansik 
  Algemeen bestuurslid  Dorine Hudepohl 

Er is door het bestuur een protocol opgesteld waarin duidelijk omschreven staat wat onze 
uitgangspunten, voorwaarden en werkwijze zijn voor optredens van het kinderkoor. Dit protocol is 
opgesteld om het maken van afspraken te vereenvoudigen, en te voorkomen dat er teveel 
optredens in één periode vallen. Dit protocol schept duidelijkheid voor onszelf en voor externe 
partijen. 
   
De vergaderingen van de stuurgroep liturgie werden dit jaar bezocht door Jacintha. Een belangrijk 
punt van deze vergaderingen was nog steeds het mobiele altaar.  Met betrekking tot dit punt  is dit 
jaar vooruitgang geboekt. Het oude altaar is inmiddels verdwenen en het nieuwe altaar en ambo 
worden gemaakt. Het is goed om de stuurgroep te bezoeken. Op deze manier blijven we goed op de 
hoogte van wat er binnen de kerk speelt. Ook kunnen we de belangen van de kinderkoorleden hier 
goed vertegenwoordigen. 
 
De ‘reguliere zaken’ werden weer door het kinderkoor bestuur geregeld. Zoals: planning, 
informatievoorziening naar de leden toe (e-mail, agenda en het maandbriefje), presentielijsten en 
de registratie van afmeldingen, lief en leed, uitbreiding van het zangrepertoire, PR etc. 
 
Het parochiebestuur heeft ingestemd met het verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor het 
kinderkoor te verhogen. De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op € 830. 
 
Het parochiebestuur heeft ingestemd met het verzoek om de geluidsinstallatie van de kerk aan te 
passen. Het is onze wens om het kinderkoor d.m.v. de geluidsinstallatie van de kerk te versterken. 
Het is de bedoeling om een universele aansluiting te creëren die gebruikt kan worden door het 
kinderkoor en ook voor andere gebruikers geschikt zal zijn. Ook komt er en een universeel 
uitgangssignaal wat gebruikt kan worden voor geluidsopnames en radio-uitzending van 
kerkvieringen of optredens. De gewenste aanpassing wordt door het parochiebestuur gefinancierd, 
en uitgevoerd door Firma Koster. 
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Aan het eind van het jaar is er een tevredenheids onderzoek gehouden onder de ouders van de 
kinderkoorleden. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek zal, waar nodig, het beleid van het 
bestuur bijgesteld worden. 
 
 
De website die Ineke van Galen voor ons onderhoudt is helemaal gescreend en aangepast. Een 
aantal pagina zijn informatief voor met name mensen van buitenaf of potentiële leden. Andere 
pagina’s, zoals nieuws en foto’s, maandbriefje en agenda, zijn meer bedoeld voor de leden, en 
worden regelmatig herzien en actueel gehouden. Op de startpagina worden de meest actuele items 
weergegeven. Ook is een pagina met links toegevoegd, deze wordt door Lex actueel gehouden. 
 
De vader van Maxime Muller heeft een prachtige achtergrond voor ons reclamebord gemaakt. Het 
bord is dit jaar regelmatig gebruikt en ziet er fraai uit. 
 
Ria kon de laatste gezinsviering van het schooljaar (15 juli) niet dirigeren omdat ze op vakantie was 
naar Frankrijk. Stefan heeft het als invaldirigent weer goed gedaan en werd daarbij ondersteund 
door Simon de Boer op de Piano. Na afloop van de viering was er voor de kinderen een ijsje. 
 
In november is ons evacuatieplan met de kinderen besproken en kort geoefend. Wij nemen 
veiligheid serieus en zullen dit blijvend onder de aandacht brengen. In de loop van het seizoen 
2006-2007 zal nog een keer onverwachts geoefend worden. 
 
Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan is het kinderkoor aangeboden op de veiling van 
november. Fam. Braakman heeft de winnende bieding uitgebracht op een optreden van het 
kinderkoor. Er moeten nog nadere afspraken gemaakt worden over het tijdstip en plaats van dit 
optreden.   
 
In het parochieblad Kontakt is regelmatig iets te lezen over het kinderkoor. Er is een schema 
opgesteld, elk lid van het bestuur komt gedurende een seizoen een aantal keer aan de beurt om een 
stukje voor Kontakt te schrijven.  
 
Het Ledental is dit jaar wat afgenomen. Dit was niet onverwachts omdat veel kinderen na de 
zomervakantie naar de middelbare school zijn gegaan. Een aantal leden zaten al op de middelbare 
school (schooljaar 2005-2006) en zijn na de zomervakantie gestopt met zingen bij het kinderkoor. 
Er zijn zoals altijd ook weer heel wat nieuwe leden bijgekomen. 
 
Aantal leden eind 2006:52 

Aantal opzeggingen: 20  

Aantal nieuwe aanmeldingen: 16 

 
 

Projecten, uitjes, optredens en overige activiteiten 
 
Jazz cd 
 
Dit jaar heeft het kinderkoor een unieke cd uitgebracht. Een oude stijl jazz cd in samenwerking met 
The Oriental jazzband. Een product wat naar onze mening nog nooit eerder gemaakt werd door een 
kinderkoor.  
Extra repetities, doorspitten van het Nederlands jazzarchief, brainstormen over afstemming met de 
jazzband, opnamesessies in de Beaufort studio, beoordelen opnames, assisteren bij het afmixen van 
de opnames, contacten met Buma Stemra, PR en contacten met de landelijke pers, afspraken met 
het jazzfestival bestuur, het bezoeken van persconferenties, verkooppunten regelen en beheren, het 
werven van sponsoren, ontwerpen van de cover en het cd boekje, uitschrijven van een wedstrijd 
voor ontwerp en titel van de cd (winnaars Anne de Vries (ontwerp) en Christiaan Louwerman (titel)). 
Kortom er komt heel veel kijken bij het produceren van een cd. Het eindresultaat zijn wij bijzonder 
trots op en mag dan ook absoluut gezien en gehoord worden ‘Sunshine goes Oriental’. 
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Bij geschikte gelegenheden wordt de jazz cd te koop aangeboden. Ook blijven we actief in het onder 
de aandacht brengen van de cd bij het publiek, de media, de jazzwereld en landelijke radiostations. 
Er zijn inmiddels c.a. 350 exemplaren verkocht, we kunnen dan ook stellen dat we inmiddels uit de 
kosten zijn. 
 
Enkhuizen 650 jaar 
 
Het jubileum jaar Enkhuizen 650 was een bijzonder jaar waarbij het kinderkoor ook goed 
vertegenwoordigd was. 
Het kinderkoor heeft opgetreden tijdens het officiële openingsweekend van het jubileumjaar op de 
infomarkt (28 januari). 
 
Als vereniging tijdens het verenigingsweekend (1 april), een leuke happening in onze eigen kerk 
en de Westerkerk. 
 
Tijdens de jeugd en jongerendag (8 juli) werd buiten opgetreden op het speeleiland in de 
Kadijken, en feestelijke happening met tal van activiteiten.  
 
Omdat we dit jaar onze jazz cd hebben uitgebracht mochten we niet ontbreken tijdens de 
jazzmarathon (18 november) in het peperhuis, 650 minuten jazz. het publiek was zeer 
enthousiast. 
 
Op de koopkorenzondag (26 november) hebben we maar liefst 2 keer opgetreden, in Westerhof 
en ‘House for kids’. Leuke optredens, na afloop kregen de kinderen een waardbon van € 10 van de 
eigenaar van de kinderkledingzaak. 

Vieringen 
Zoals gebruikelijk hebben we dit jaar onze medewerking verleend aan de diverse gezinsvieringen 
en andere vieringen. Gemiddeld zong Sunshine eens in de vier weken. 
Palmpasen, Pasen en Kerst waren ook dit jaar weer leuke vieringen. De 4 koren viering ter ere van 
het honderdjarig bestaan van de kerk was voor de kinderen minder aantrekkelijk, en behoeft voor 
de toekomst verbetering. 

Bingo 
Vanwege praktische overwegingen werd de Bingoavond georganiseerd in april in plaats van 
september (2005). Een gezellige avond met de kinderen en hun ouders. Het bestuur en Ria hadden 
weer heel wat prijzen verzameld voor de Bingo en de loterij. Uiteraard was er in de pauze een 
optreden van het kinderkoor. Een goede opkomst en opbrengst. En er ging weer niemand zonder 
prijs naar huis. 

Jazzfestival 
Het programma van ‘Jazz for the Young ones’ op zaterdag 20 mei werd voor het grootste 
gedeelte gevuld met het optreden van kinderkoor ‘Sunshine’ en The Oriental jazz band. Natuurlijk 
stond dit optreden helemaal in het teken van de release van onze jazz cd. Een zaal vol met 
enthousiast publiek uit binnen en buitenland was hiervan getuige. Er werden na afloop dan ook al 
heel wat cd’s verkocht. Voor deze speciale gelegenheid werd ook ’s middags buiten opgetreden op 
de dijk. Helaas was hier de geluidsversterking niet goed geregeld. Op de zondag van het jazzfestival 
zijn nog heel wat cd’s verkocht voor en na de speciale kerkviering. Met dank aan Gré Gobes voor 
haar medewerking en het draaien van onze swingende jazz cd voor en na de gospelviering.   

Koorreisje 
Een jaar na onze legendarische reis naar Euro Disney gaat het kinderkoor wederom op koorreis op 
1 en 2 juli. Dit jaar werd gekozen voor een bestemming dichter bij huis, Appelscha. Een 2 daagse 
reis wordt door het bestuur als zeer waardevol ervaren, de kinderen vinden het heel leuk om 
gezamenlijk een weekend op reis te zijn. Als het budget van het kinderkoor dit toelaat willen we dan 
ook zoveel mogelijk kiezen voor een meerdaagse koorreis. Het was een fantastisch weekend met 
prachtig weer, een leuke accommodatie (kampeer boerderij Wouda). Op zaterdag werd een bezoek 
gebracht aan een mini pretpark Duinen Zathe, er was een bonte avond met leuke acts, salsa dansles 
en een swingende disco. Op zondag stond de ochtend in het teken van een sport en spel circuit 
(perfect georganiseerd door Corina en Karine), ’s middags was er nog een kort optreden in de 
miniatuurtuin van Appelscha. Een geslaagd weekend met een hele goede sfeer. In het vervolg is het 
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niet nodig om zoveel te organiseren tijdens het koorreisje omdat de kinderen zich onderling ook 
opperbest vermaken. 

DEEN jeugd sponsoractie 
Dit jaar mochten we weer meedoen met de jeugd sponsoractie van supermarkt DEEN. We hebben 
flink reclame gemaakt en de kinderen opgeroepen om zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. De 
actie werd ondersteund met een optreden op het koperwiekplein gecombineerd met het inpakken 
van de boodschappen. Ook was ons reclamebord de hele periode prominent aanwezig in de winkel.  
Uiteindelijk is de actie afgesloten met een feestavond die door Thea en Lea is bezocht samen met 3 
kinderen van het koor(door loting aangewezen). De actie is voor ons heel goed verlopen en heeft 
ons € 1472 opgeleverd. 

Sprookjesconcert 
Dit jaar was er een groot sprookjesconcert in oktober. Een concert wat georganiseerd werd in 
samenwerking met de Music Stars (leerlingen orkest KSM). Een zeer geslaagd concert waarbij naast 
fantastische muziek van het orkest ook liedjes in sprookjessfeer van het kinderkoor te beluisteren en 
te zien waren. Alle kinderen waren verkleed en hadden een rol in het geheel. Een geslaagde 
samenwerking en zeker voor herhaling vatbaar.  

Sinterklaas 
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 3 december. Dit jaar werden de 
cadeaus uitgedeeld door Sinterklaas en de pieten, met dank aan het jongerenkoor. 
 
Kerst 
Dit jaar geen kerstconcert maar uiteraard wel een kerstviering. Ook was het kinderkoor van de partij 
met de kerstmarkt (15 december). Onder het genot van een glaasje glühwein of chocolademelk 
kon men genieten van het kerstrepertoire.   

Onderwerpen voor 2007 

- Analyseren van het tevredenheids onderzoek (gehouden eind 2006) en eventueel bijsturen 
 bestuurlijk beleid. 

- Jaarvergadering op een ‘andere manier’, met als doelstelling om meer feedback van de 
 ouders te krijgen en ook de betrokkenheid van de ouders te bevorderen. 

- Werken aan de uitstraling en presentatie van het koor 

- Optreden St. Nicolaas pension 17 maart 

- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip 

- Bingo 6 oktober 

- Invulling van Kerst (kerstmusical?) 

- Archief systeem opzetten voor het muziekrepertoire van het kinderkoor 

- Organisatie van dirigentendag van koren in de omgeving 

- Fotoboeken maken 

- Optreden n.a.v. de veiling van 2006 

- Circus project n.a.v. 100 jarig bestaan van de kerk 

- Jazzfestival Enkhuizen? 
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- Koorreisje 2 en 3 juni naar………. 

- Smoelenboek voor de website maken 

- Jazz by the sea optreden in Domburg 15 september 

 
       2006 

 
Optredens 
15  januari  gezinsviering  
28  januari  infomarkt in de Westerkerk opening feestjaar (Enkhuizen 650) 
12  februari  gezinsviering   
12  maart  presentatieviering       
1   april  verenigingsweekend (Enkhuizen 650) 
9  april  palmpasen 
15  april  paasviering    
23  april  1e communieviering   
20  mei  jazz for the Young ones RELEASE van de jazz cd ‘Sunshine goes Oriental’ 
20  mei  jazzfestival buitenoptreden op de dijk 
11  juni   gezinsviering    
8  juli   jeugd en jongerendag op het Speeleiland in de wijk Kadijken (Enkhuizen 650) 
15  juli   gezinsviering laatste viering van het seizoen met daarna een ijsje  
9    september DEEN sponsoractie optreden en boodschappen inpakken 
17  september gezinsviering 
24  september 4 koren viering ter ere van het honderdjarig bestaan van de kerk           
15  oktober  gezinsviering             
22  oktober  Stars in concert ‘sprookjesconcert’ in de Nieuwe Doelen 
5    november  gezinsviering            
18  november  jazzmarathon in het Peperhuis (Enkhuizen 650) 
26  november  koopkorenzondag optreden in Westerhof en ‘House for kids’ (Enkhuizen 650) 
3    december  gezinsviering          
15 december  Kerstmarkt 
24  december  Kerstviering         
 
  
       
Diversen 
 
18 februari  Cd opname in de  Beaufort Studio te Bovenkarspel 
 1   maart  Cd opname in de  Beaufort Studio te Bovenkarspel 
26  maart  Cd opname in de  Beaufort Studio te Bovenkarspel 
1 maart  Prijsvraag CD titel en ontwerp Cd hoesje inleveren  
23  maart   Jaarvergadering     
30  maart  Persconferentie jazzfestival   
22  april   Bingo       
1  juli    Koorreis Appelscha 
2 juli   Koorreis Appelscha 
september/oktober Deen jeugd sponsoractie 

December  2006 Lex de Vries 


