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Jaarverslag 2007 

Vereniging Kinderkoor Sunshine 

 

Ook in 2007 was er weer genoeg te doen bij het kinderkoor met leuke activiteiten, uitjes 
gebruikelijke en ongebruikelijke optredens.  

Bestuur en vereniging 

Op de jaarvergadering van 30 maart 2007 was Dorine Hudepohl aftredend. Karin Dokkum werd 
unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. Uiteraard werd Dorine hartelijk bedankt voor haar vele 
dienstjaren en verrast met een passend cadeau. De Jaarvergadering werd dit jaar georganiseerd op 
vrijdagavond. Omdat in voorgaande jaren er weinig ouders aanwezig waren leek het ons een goed 
idee om deze vergadering een keer te plannen op de repetitieavond. De vergadering werd 
gecombineerd met een gezamenlijke repetitie van de kinderen en hun ouders. Gezien het 
enthousiasme is dit concept voor herhaling vatbaar.  
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering zijn de bestuursfuncties herverdeeld. 

Functieverdeling 2007 
Voorzitster     Jacintha Floris (db) 
Secretaris     Lex de Vries (db)  
Penningmeester   Thea Kuperus (db) 
Huishoudelijke zaken   Karin Dokkum 
Huishoudelijke zaken  Lea Louwerman 
Huishoudelijke zaken  Marlien van Westen 
Notulen    Sonja van Dansik 
    

De uitslag van de in 2006 gehouden enquête geeft niet veel verassingen. Over het algemeen zijn 
de ouders tevreden en het gevoerde beleid wordt gesteund. De ideeën die door ouders werden 
gegeven waren ook al onderwerp van gesprek binnen het bestuur en zijn inmiddels doorgevoerd in 
het beleid. 
 
De vergaderingen van de stuurgroep liturgie werden dit jaar weer met veel plezier bezocht door 
Jacintha. 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. Het nieuwe altaar was traditioneel het grootste item op de vergaderingen. 
 
De ‘reguliere zaken’ werden weer door het kinderkoor bestuur geregeld. Zoals: planning, 
presentielijsten en de registratie van afmeldingen, lief en leed, uitbreiding van het zangrepertoire, 
PR, kopij voor de kontakt etc. Voor de informatievoorziening naar de leden toe wordt met name 
gebruik gemaakt van e-mail en de website. De leden krijgen bericht van het kinderkoor als dit nodig 
wordt geacht. Verder ontvangen ze regelmatig een agenda. De voormalige maandbrief is nu 
omgedoopt tot nieuwsbrief. Deze verschijnt minder vaak maar bevat wel meer informatie. Ook het 
uiterlijk van deze nieuwsbrief is veranderd en ziet er nu meer uit als een krant. Het is de bedoeling 
dat deze nieuwsbrief meer de functie gaat vervullen van clubblad en een aantal keren per jaar zal 
verschijnen. 
 
Vorig jaar heeft het parochiebestuur 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. Dit jaar zijn er weinig vorderingen op het gebied van de gewenste aanpassingen. Wij 
hopen dat de vereiste aanpassingen begin 2008 gerealiseerd zullen zijn.    
 
De website die Ineke van Galen in samenwerking met Lex (content) voor ons onderhoudt is 
uitgebreid met de foto’s van de leden onder de noemer ‘Zonnige Smoeltjes’. Een aantal pagina’s zijn 
informatief voor met name mensen van buitenaf of potentiële leden. Andere pagina’s, zoals nieuws 
en foto’s, nieuwsbrief en agenda, zijn meer bedoeld voor de leden, en worden regelmatig herzien en 
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actueel gehouden. Op de startpagina worden de meest actuele items weergegeven. Ook is een 
pagina met links toegevoegd (linktipper), deze wordt door Lex actueel gehouden. 
 
Stefan heeft het als invaldirigent weer goed gedaan tijdens de vakantie van Ria in januari. 
De kinderen moesten in het begin wel weer aan hem wennen, maar later ging het prima.  
 
Meer dan 10 jaar is Robin Visser drummer geweest voor het kinderkoor. Hij heeft besloten om te 
stoppen, jammer maar toch begrijpelijk. Wouter Rustenburg heeft, vanaf januari, de drumstokjes 
van Robin overgenomen. Koen is nu eerste drummer en Wouter valt in daar waar nodig. Tijdens de 
laatste viering is op passende wijze afscheid genomen van Robin.  
 
Sonja van Dansik is druk geweest met het invoeren van de songteksten op de computer. Het 
muziekarchief van het kinderkoor is bijna klaar. Het archief moet nog uitgebreid worden met de 
bladmuziek en er moet nog een goed systeem gemaakt worden zodat er makkelijk gezocht kan 
worden in dit uitgebreide repertoire. 
 
Een achterstand van jaren is weggewerkt want de fotoboeken zijn gereed. Leuk om te gebruiken 
tijdens bepaalde gelegenheden. In de boeken zijn naast de foto’s ook krantenknipsels en verslagen 
van de diverse evenementen te vinden. 
 
Vanuit de kerkorganisatie wordt al langer de vraag gesteld waar de koren het beste kunnen staan. 
Ook wij zijn niet altijd tevreden over de kooropstelling tijdens viering. De kinderen zien door het 
altaar helemaal niets en de ouders kunnen hun kinderen niet zien. We hebben nu gekozen om 
voortaan op de trappen voor het altaar te gaan staan. Zo zijn de kinderen meer betrokken bij de 
kerkviering bovendien komt dit tevens de gewenste kerkverkleining ten goede.  
 
De verzendkosten van de schoenendoosactie  werden dit jaar gesponsord door het kinderkoor. 
Deze kosten werden grotendeels gedekt door de opbrengst van de jazz cd verkoop in Domburg. 
 
Er is dit jaar flink gewerkt aan de uitstraling van het kinderkoor. Eerst met ondersteuning van 
Kristien van Dam, later hebben we zelf de choreografie bedacht. De kinderen vinden het vaak heel 
leuk om te doen. Het komt ten goede aan het plezier in het zingen. ook is het zo leuker voor het 
publiek om naar het kinderkoor te kijken. Als er nieuw repertoire gezongen gaat worden wordt ook 
dit aspect meegenomen. Ook bij bestaand repertoire wordt nagedacht of we aan uitbeelding iets 
kunnen doen. 
 
Het Ledental is dit jaar verder afgenomen. Dit was niet onverwachts omdat veel kinderen na de 
zomervakantie naar de middelbare school zijn gegaan. Er zijn dan ook een aantal ledenwerving 
acties ondernomen zoals het verspreiden van flyers en een advertentie in ‘de Drom’. Ook zijn we 
aanwezig geweest met een stand op het culturele festival van 1 september. Het was voor 
geïnteresseerde kinderen mogelijk om karaoke te zingen. Er zijn zoals altijd ook weer een aantal 
nieuwe leden bijgekomen zelfs uit omliggende gemeentes. Omdat er veel verloop geweest is het, 
met deze onervaren groep, soms veel werk om het repertoire in te studeren. We hebben nu wel te 
maken met een jonge, leuke en enthousiaste groep kinderen. 
 
Aantal leden eind 2007: 40 

Aantal opzeggingen: 23  

Aantal nieuwe aanmeldingen: 13 
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Uitjes, optredens en overige activiteiten 
 

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 (samen met de ouders), Pasen en Kerst (de kinderen waren mooi verkleed) waren ook 
dit jaar weer leuke vieringen. Ook hebben we meegedaan met de 4 koren viering + gezamenlijke 
repetitie en maaltijd. Er was bij de samenstelling van de kerkdienst meer rekening gehouden met de 
kinderen. Mocht er volgend jaar weer behoefte zijn aan een dergelijke viering dan zullen we op dat 
moment besluiten of we wel of niet mee doen. 

St. Nicolaaspension 
Op zaterdag 17 maart hebben we opgetreden voor de bewoners van het St. Nicolaaspension.  
Het was een optreden in een gezellige en knusse sfeer waarbij de bewoners werden getrakteerd op 
gebak met koffie. Voor de kinderen was er wat te drinken met daarbij een zakje chips. 

Jazzfestival 
Het programma van ‘Junior Jazz’ op zaterdag 12 mei werd gedeeltelijk gevuld met het optreden 
van kinderkoor ‘Sunshine’, dit keer begeleid door het eigen combo (Anouk en Koen). Ook waren de 
jonge jazzmuzikanten (de ‘bouncers en de ‘swingers’) van ‘Jazz for Juniors’ te bewonderen. 

Koorreisje 
Een 2 daagse reis is het uitgangspunt voor het jaarlijkse koorreisje Het bestuur en Ria vinden het 
leuk en waardevol om gezamenlijk met de kinderen een weekend op reis te zijn. Het was een 
fantastisch weekend met goed weer, dit jaar in Drouwen met als thema GRIEZELWEEKEND. We hadden 
een leuke accommodatie (kwartjesberg) in een bosachtige omgeving. Op zaterdag werd voor vertier 
en optreden een bezoek gebracht aan het zeer nabij gelegen mini pretpark Drouwenerzand. In dit 
attractiepark waren naast de vele attracties ook het eten en drinken gratis. Tijdens het weekend was 
er voldoende gelegenheid om samen te spelen. Op zaterdagavond was er een bonte avond met 
leuke acts (op de avond zelf ingestudeerd in geformeerde groepjes) uiteraard alles passend in het 
weekendthema. De jongere kinderen gingen wat vroeger naar bed en voor de oudere kinderen was 
er nog een swingende disco. Op zondag stond in het teken van een sport en spel circuit (met 
griezelopdrachten). Een geslaagd weekend met een hele goede sfeer.  

Jazz by the sea festival 
Op 15 september zijn we met een grote groep kinderen naar het grote Jazz by the sea festival in 
Domburg geweest. In zeeland was het publiek aangenaam verrast door dit optreden van het 
kinderkoor samen met ‘The Oriental Jazzband’. Voor de kinderen van het koor en de begeleiding was 
het een leuke dag met een aangename busreis, leuk optreden, gigantische cd-verkoop en uiteraard 
lekker spelen op het Zeeuwse strand. Negatief aspect was dat ondanks toezeggingen er een aantal 
ouders kort voor 15 september besloten dat hun kinderen niet mee zouden gaan naar Domburg. Erg 
vervelend voor de dirigent en het bestuur, maar uiteindelijk was het optreden heel geslaagd. 
 
Koopkorenfestival 
Uiteraard hebben we weer meegedaan met het  ‘koop koren festival’ (25 november).  
We hebben we 3  keer opgetreden. Uiteraard in de winkel van Stefan (Steeff), bij de DA drogist en 
bij de Primera. De kinderen konden ook even pauzeren en buitenspelen op het schoolplein van de 
Pancratius. 

Sinterklaasfeest 
De cadeaus voor het schoentje zetten werden ook dit jaar weer gesponsord door Dick Beemster. 
Dit jaar werd gekozen voor een andere opzet. Na de gezinsviering gingen de kinderen naar het 
parochiecentrum voor een sinterklaasfeest. Er was gelegenheid om vragen te stellen en er werden 
een aantal kinderen naar voren geroepen. Verder werden lootjes getrokken en vervolgens mocht het 
winnende koorlid iets uitzoeken van de cadeautafel van de Sint. Omdat we de kinderen een 
ongestoord sinterklaasfeest wilden laten vieren waren de ouders bij dit evenement niet aanwezig. Ze 
mochten lekker koffiedrinken en onderling kletsen in het vergaderzaaltje van het parochiecentrum. 
Een geslaagde opzet, met dank aan het jongerenkoor voor de bemiddeling. 
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Kerstmarkt 
Ook dit jaar was het kinderkoor van de partij met de kerstmarkt (14 december). Men kon genieten 
van het kerstrepertoire dit jaar helaas niet onder het genot van een glaasje glühwein of 
chocolademelk. Dit zou geregeld worden door het middenkoor maar er waren jammer genoeg niet 
genoeg mensen die deze taak op zich wilden nemen. 

Kerstmusical 
De al jarenlang, door het bestuur en Ria, gekoesterde wens van een levende kerststal werd 
werkelijkheid. Op 1e kerstdag werd een traditionele kerstmusical opgevoerd ‘de herbergier’. 
Uiteraard waren er levende dieren en een echt kerstkind.  
Een geslaagd en zeer goed bezocht optreden van het kinderkoor. Zeker voor herhaling vatbaar het 
is echter niet de bedoeling om dit elk jaar met het kinderkoor te organiseren. 

 

Onderwerpen voor 2008 

- Bingo 10 februari, de 1e communicanten zullen apart een uitnodiging ontvangen.  

- Voorbereidingen musical project, optreden 15 maart 2009 (14 maart 2009 generale) 

- Jaarvergadering inclusief repetitie met ouders 

- Indeling koor in leeftijdsgroepen + verruiming van de leeftijdsgrenzen 
Met ingang van februari 2008, overgangsperiode tot de zomervakantie 
groep 1: (5) 6 tm 9 jaar 
groep 2: 10 tm 14 jaar 

- Blijven werken aan de uitstraling en presentatie van het koor 

- Optreden Culinaire festival in de westerkerk op 30 augustus 2008  
(goed doel: African Aid Connection) 

- Optreden in kerk van grooteboek medio oktober 2008 

- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip 

- playbackshow / soundmixshow samen met de 1e communicanten  

- Archief systeem opzetten voor het muziekrepertoire van het kinderkoor 

- Organisatie van dirigentendag van koren in de omgeving 

- Jazzfestival Enkhuizen? 

- Koorreisje 14 en 15 juni naar………. 

- Songteksten op de website en kenbaar maken wanneer wat gezongen gaat worden zodat de 
teksten door de leden ingestuurd kunnen worden 

- Vernieuwingen omtrent ontwerp en samenstelling van Clubblad/nieuwsbrief 

 



Jaarverslag Kinderkoor Sunshine 2007 5 

 
       2007 

 
 
Optredens 
28 januari  gezinsviering 
18 februari  presentatieviering 
17 maart  St. Nicolaaspension 
1 april  palmpasen (kinderen en hun ouders) 
 7 april  pasen  
6 mei  1e communieviering 
12  mei  jazzfestival Enkhuizen 
24 juni  laatste viering schooljaar 2006-2007 
9   september  eerste viering  schooljaar 2007-2008 
15 september Jazz by the sea (Domburg) 
22  september 4 koren viering           
7 oktober  gezinsviering             
3    november  gezinsviering (zaterdagavond)          
25 november  koopkorenzondag  
2    december  gezinsviering  aansluitend sinterklaasfeest       
14 december  Kerstmarkt 
24 december  Kerstviering 
25 december  Kerstmusical met levende kerststal         
 
  
       
Diversen 
 
30 maart   Jaarvergadering + repetitie van de kinderen met hun ouders    
2 juni   Koorreis Drouwen GRIEZEL WEEKEND…! 
3 juni  Koorreis Drouwen GRIEZEL WEEKEND…! 
1 september Stand op culturefestival met karaoke 
9 november  Auditie voor kerstmusical 
23 december  Generale repetitie kerstmusical 

 

 

 

 

 

 

 

 

December  2007 Lex de Vries 


