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Jaarverslag 2008 

Vereniging Kinderkoor Sunshine 

 

Ook in 2008 was er weer veel te doen bij het kinderkoor met leuke en onverwachte activiteiten, 
uitjes en weer voldoende optredens.  

Bestuur en vereniging 

Op de jaarvergadering van 22 februari 2008 was Jacintha Floris aftredend en herkiesbaar, er 
waren geen tegenkandidaten. Jacintha werd dan ook unaniem herkozen als bestuurslid.  
De Jaarvergadering werd ook dit jaar weer georganiseerd op vrijdagavond. De vergadering werd 
gecombineerd met een gezamenlijke repetitie van de kinderen en hun ouders.  
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering zijn de bestuursfuncties herverdeeld. 

Functieverdeling 2008 
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 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 
vertegenwoordigen. Er is dit jaar wederom nagedacht over een nieuwe inrichting van de kerk. De 
geluidsinstallatie van de kerk behoeft nog de nodige aandacht. Er is inmiddels professionele 
expertise gevraagd. In de stuurgroep is het advies uitgegeven naar het Parochiebestuur om terug te 
gaan naar één kerkviering per weekend. Dit is ook doorgevoerd in beleid met voor het kinderkoor 
als consequentie dat er om en om gezinsvieringen zijn op zaterdagavond en zondagochtend. 
 
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 en persberichten, 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 
berichtgeving voor de leden is nu ook altijd te vinden op de website. De lay-out van de nieuwsbrief 
is tevens gewijzigd en wordt, net als de agenda, in PDF formaat aan de leden aangeboden.  
 

Een grote verandering binnen het koor heeft in januari plaatsgevonden. De repetitiegroepen zijn nu 
samengesteld op basis van leeftijd. Ook is de leeftijdseis verruimd, kinderen kunnen nu bij Sunshine 
zingen van 5 t/m 14 jaar.  
Doordat leeftijdsgroepen (5 t/m 9 jaar en 10 t/m 14 jaar) gevormd zijn ontstaan nieuwe leuke 
mogelijkheden. De kinderen krijgen nu repertoire aangeboden passend bij hun leeftijd en hun 
niveau. Ook de sfeer in de groepen is hierdoor verbeterd 
 
Twee jaar geleden 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 wederom geen vorderingen op het gebied van de gewenste 
aanpassingen. Wij hopen dat de vereiste aanpassingen in de toekomst gerealiseerd kunnen worden.    
 

Diverse bestuursleden zijn op cursus geweest Stefan en Karin hebben hun BHV papiertje gehaald. 
Sonja en Ria hebben via de gemeente een cursus sponsorwerving gedaan. 
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In dit jaar is veel tijd en arbeid gestoken in de organisatie en voorbereiding van het Musical 
project (optreden samen met Enkhuizer Balletschool en de Music Stars in maart 2009). Tevens zijn 
voorbereidingen getroffen voor een dirigentenbijeenkomst voor dirigenten uit de omgeving (januari 
2009). 
 

De website die Ineke van Galen in samenwerking met Lex (content) voor het koor onderhoudt is 
uitgebreid met ‘berichtgeving leden’. De berichtgeving naar de leden toe middels e-mail of hardcopy 
is nu ook altijd te vinden op de website. Te weten: Agenda, nieuwsbrief, verstuurde e-mail, 
uitgedeelde formulieren, contributiebrief, informatie voor nieuwe leden en het inschrijfformulier. 
De inhoud van de website is geactualiseerd, de lay-out is daarbij tevens ook aangepast. Op de 
beginpagina is nu voortaan een roulerende foto presentatie te zien ook is aan de website een favicon 
toegevoegd. Verder is aandacht besteed aan het gebruik van de site middels verschillende browsers. 
De site wordt nu in meerdere web browsers correct weergegeven. 
 
Sinds het eerste uur is Stefan Karsten pianist geweest voor het kinderkoor. Tevens is hij 
medeoprichter van het kinderkoor. Stefan heeft helaas besloten om te stoppen, jammer maar toch 
begrijpelijk. Ellen Berkhout heeft, vanaf oktober, de pianotoetsen van Stefan overgenomen. Anouk 
is nu eerste pianist en Stefan valt in daar waar nodig, als pianist of dirigent (daar zijn wij heel blij 
mee). Ellen heeft nog even de tijd nodig voordat ze het koor tijdens optredens gaat begeleiden. 
Ellen zingt tevens mee in de tienergroep. Tijdens de laatste viering van het schoolseizoen 2007-
2008 is op passende wijze afscheid genomen van Stefan.  
 
Het muziekarchief van het kinderkoor is nog in ontwikkeling (gestelde doel is dus niet geheel 
bereikt). 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. 
Vanwege het drukke seizoen wordt dit onderwerp doorgeschoven naar volgend jaar. Er staat 
inmiddels een overzicht van het repertoire + songteksten op de links van Sunshine. Er zijn voor Ria 
ook excel sheets beschikbaar waardoor op diverse manieren repertoire geselecteerd kan worden. Op 
alfabet, op nummer, op thema, op specifieke kerkviering soort of onderdeel. Het is tevens de 
bedoeling van het archief dat er meer variatie komt in het gezongen repertoire en dat herhaling 
minder optreedt. 
 
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 
(2007). 
 
We blijven werken aan de uitstraling van het kinderkoor. Ria (vergezeld door Karin) heeft 
inmiddels een cursus podiumpresentatie bezocht bij de kinderkoor academie. In de toekomst zal er 
bij herhaling gezocht worden naar cursusmogelijkheden voor dit onderwerp en zal per gelegenheid 
bekeken worden of we hier aan mee doen. 
 
Na jaren van een vaste contributie is besloten om een aanpassing door te voeren. Het bedrag is 
voor het seizoen 2008-2009 vastgesteld op € 35. Voor het volgende seizoen word opnieuw een 
verhoging voorgesteld van € 5. We verwachten dat we daarna weer een paar jaar geen aanpassing 
van de contributie hoeven te doen. 
 
Voor de herkenbaarheid intern en extern zijn er voor de bestuursleden blouses gemaakt met 
Sunshine logo. Uiteraard vervaardigd door onze huisdrukkerij DICAP. 
 
Het ontruimingsplan van het koor is geactualiseerd en na de zomervakantie met de kinderen 
besproken en geoefend. 
 
Het Ledental is dit jaar weer toegenomen. Met name de opsplitsing in leeftijdsgroepen heeft hier 
positief aan bijgedragen. 
 
 
Aantal leden eind 2008:  56 (Aantal opzeggingen:6, Aantal nieuwe aanmeldingen: 22) 
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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 waren ook dit jaar weer leuke vieringen. 
Uiteraard hebben we meegedaan met de jubileum viering van Pater Peelen. Ook heeft het 
kinderkoor een viering in Grootebroek in ondersteund. 

BINGO  

Er was dit jaar weer een spannende BINGO en loterij. Dit keer georganiseerd op zondagmiddag. Dit 
is een tijdsstip dat beter past bij de kinderen van het koor. Met een denderende presentatie van Ria 
en Jacintha en mooie prijzen was dit evenement traditioneel een succesnummer. Het geld wat 
opgehaald is met de BINGO komt weer geheel ten goede aan de kinderen van het koor. 

OMEGA code 

Het kinderkoor is benaderd door de EO met het verzoek om zich aan te melden voor een 
spelletjesprogramma op TV. Er werd voor deelname wel een leeftijdeis (vanaf 11 jaar) gesteld met 
als gevolg dat er slechts een deel van het koor hier aan mee kon doen. Verder moest er nog een 
selectie plaatsvinden van kinderen die zich aangemeld hadden. Er waren namelijk maar 2 
kandidaten + Ria nodig om achter de desk plaats te nemen. Anne de Vries en Lotte Rustenburg 
waren de gelukkigen. Er zijn buiten opnames gemaakt met Anne en Lotte, en opnames thuis bij Ria. 
Voor de uiteindelijke opnames van het spelprogramma zijn we met een deel van het koor afgereisd 
per trein naar de EO studio in Hilversum. Het Hoofddoel werd bereikt… Ria eindigde in de slijmbak! 
En het was een hele leuke ervaring om mee te doen en op TV te komen. Als klap op de vuurpijl werd 
het spel nog op een verrassende manier gewonnen. Het Nederlandse publiek mocht hier tijdens de 
paas-uitzending van het programma getuige van zijn. 
De gewonnen prijzen (2 wii spelcomputers) zijn door de winnaars ter beschikking gesteld aan het 
koor. 

Auditie Jospeh and the Amazing Technicolor Dreamcoat 

Het kinderkoor is gevraagd door Joop van den Ende producties om auditie te doen voor de musical 
‘Jospeh and the Amazing Technicolor Dreamcoat’. Met als reden dat voor deze musical groepen 
kinderen nodig zijn. Er is bij het koor geïnventariseerd of kinderen daarvoor geïnteresseerd zijn en 
of ouders toestemming daarvoor zouden geven. Gevraagd werd om een medley (entre ‘ act) in te 
studeren, daarvoor is extra gerepeteerd. In Juni is het koor met de aangemelde kinderen afgereisd 
naar Amsterdam om auditie te doen. Wat op zich al een zeer waardevolle en leerzame ervaring is. 
Het koor is uiteindelijk niet geselecteerd om door te gaan met vervolgauditie. Ook heeft het 
productiebedrijf naar aanleiding van de eerste auditie ronde besloten om niet met koren in zee te 
gaan maar te gaan werken met individuele aanmeldingen. Van het kinderkoor zijn Myrthe Busch, 
Dana Koppes en Sharon Stavenuiter uitgenodigd om vervolgaudities te doen. Uiteindelijk zijn alle 
drie de koorleden tot in de finale gekomen. Bij de uiteindelijke selectie zijn Sharon en Dana helaas 
afgevallen. Myrthe is uiteindelijk door de selectie heen gekomen en geselecteerd om mee te doen 
met de musical. In 2008 is ze dan ook te zien geweest op de TV en in de theaters (ook de 
première). Een fantastische prestatie waar Kinderkoor Sunshine uiteraard heel trots op is!!! 

Jazzfestival 

Het programma van ‘Familie Jazz Event’ (Westerkerk) in mei was dit jaar veel meer afwisselend 
met vele deelnemers. Leuk voor het kinderkoor om hier aan mee te doen.  

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 Ermelo met als thema PIRATENWEEKEND…!PIRATENWEEKEND…!PIRATENWEEKEND…!PIRATENWEEKEND…!. We 

hadden een leuke accommodatie (kindergoed). De zaterdag werd doorgebracht met vertier op het 
terrein en een huifkarrentocht en activiteiten in een nabijgelegen bos. ’s Avonds was er een 
feestmaal met patat. Tevens 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 kampvuur. Zondag stond na de 
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ochtendgymnastiek, ontbijt en een korte repetitie met zang, in het teken van een sport en spel 
circuit (met piratenopdrachten). Uiteraard werd er tussendoor ook nog even gedanst tijdens een 
mini disco. Een geslaagd weekend met een hele goede sfeer.  

Concert Culinair 

Naast het sponsoren van de schoenendoosactie werd ook een bijdrage geleverd op goede doelen 
gebied door een optreden tijdens concert culinair in de Westerkerk. De opbrengst van dit concert 
ging naar het “Nazareth, Woon- en Leefproject” in Addis Abeba, Ethiopië. Maar ook werd het “Van 
Zolderkamer naar Theaterzaal” project van de Enkhuizer Drommedaris ondersteund.  
 

Talentenshow 

Na de vakantie werd het nieuwe schoolseizoen ingewijd met een talentenshow. De kinderen waren 
vrij in hun optreden. Zang, dans, muziek en toneel het was allemaal toegestaan. Er is wel weer 
gebleken dat er op meerdere fronten veel talent aanwezig is binnen het koor. Voor deze 
terugkerende activiteit zijn twee wisselbekers ingesteld voor de twee leeftijdscategorieën van het 
koor. De bekers zijn dit keer toegekend door de jury (Stefan Karsten, Ilse van Dansik en Janneke de 
Rooij) door Jorien Schipper en Dana Koppes. Het geheel werd vakkundig aan elkaar gepraat door 
Koen de Rooij. 
 
Koopkorenfestival 

Uiteraard hebben we weer meegedaan met het  ‘koop koren festival’ . 
We hebben 2  keer opgetreden. In de winkel van Dick Beemster (Intertoys) en bij de supermarkt 
DEEN. De optredens sloten mooi op elkaar aan. De organisatie van het evenement wordt steeds 
professioneler ook ontving het koor dit jaar een kleine geldelijke bijdrage. We doen in het vervolg 
graag weer mee met deze leuke en gezellige dag. 

Sinterklaasfeest 

De cadeaus werden ook dit jaar weer gesponsord door Dick Beemster. Voor de Sint en Pieten werd 
gebruik gemaakt van de goede contacten die het Jongerenkoor heeft met de Goed Heiligman. De 
ouders mochten lekker koffiedrinken en onderling kletsen in het vergaderzaaltje van het 
parochiecentrum.  

Kerstmarkt 
Ook dit jaar was het kinderkoor van de partij met de kerstmarkt in december. Men kon genieten 
van het kerstrepertoire uiteraard was er ook glühwein en chocolademelk voor de verhoging van de 
sfeer. Dit werd gezamenlijk geregeld worden door het kinderkoor en jongerenkoor. Reaching Hand 
greep tevens deze gelegenheid aan om hun fraaie ‘Jazzy Kerst Cd’ flink te promoten. 

Onderwerpen voor 2009 

- Organisatie van dirigentendag voor kinderkoren in de omgeving 
- Musical project, optreden  
- Jaarvergadering inclusief participatie ouders 
- Blijven werken aan de uitstraling en presentatie van het koor 
- DEEN jeugdsponsoractie 
- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip 
- Talentenjacht  
- Bingo in September 
- Koorreisje 17,18 en 19 april (tieners gaan al op vrijdagavond) 
- Ontwikkeling muziekarchief systeem 
- Opzetten Ledenadministratie in database vorm 
- Vernieuwingen omtrent website, introductie van CMS systeem 
- Herrangschikken van bestuurstaken zodat een meer evenwichtige verdeling ontstaat  
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       2008 
 

 
Optredens 
27 januari  gezinsviering 
17 februari  gezinsviering 
16 maart  palmpasenviering (kinderen en hun ouders) 
22 maart  pasen  
13 april  presentatieviering 
17 mei   Jazzfestival, Family Jazz Event  
25 mei   1e communieviering 
22 juni   laatste viering schooljaar 2007-2008 (afscheid van Stefan) 
30  augustus  optreden tijdens Culinair evenement Enkhuizen  
31  augustus  eerste viering schooljaar 2008-2009 
27  september  gezinsviering 4 koren viering           
04 oktober  gezinsviering in Grootebroek 
19 oktober  viering met alle koren, Jubileum Pater Peelen        
26 oktober  gezinsviering 
23 november  koopkorenzondag  
29  november  gezinsviering aansluitend sinterklaasfeest       
12 december  Kerstmarkt 
24 december  Kerstviering 
 
  

       

Diversen 
 

10 februari  BINGO 
28 februari  Opname OMEGA Code 
22 februari  Jaarvergadering + repetitie van de kinderen met hun ouders    
23 maart  uitzending OMEGA CODE met Kinderkoor Sunshine (Anne, Lotte en Ria) 

18 april   Koorreis Ermelo PIRATENPIRATENPIRATENPIRATENWEEKEND…!WEEKEND…!WEEKEND…!WEEKEND…!    

19 april  Koorreis Ermelo PIRATENPIRATENPIRATENPIRATENWEEKEND…!WEEKEND…!WEEKEND…!WEEKEND…! 

21 juni   Auditie Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 
31 augustus  Talentenshow 
26 oktober  Mythe op TV bij ‘Op zoek naar Joseph’ 

 

 

 

 

 

 

December  2008 Lex de Vries 


