
Jaarverslag 2009 

Vereniging Kinderkoor Sunshine 

Ook in 2009 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 27 maart 2009 waren Lex de Vries en Sonja Dansik aftredend en niet 
herkiesbaar. Marion de Vries en Gijsje Vermeulen hadden zich aangemeld voor de openstaande vacatures 
en zijn unaniem gekozen 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 2009 
Voorzitster     Jacintha Floris (db) 
Secretaris     Gijsje Vermeulen  
Penningmeester   Thea Kuperus (db) 
Huishoudelijke zaken   Karin Dokkum 
Huishoudelijke zaken  Lea Louwerman 
PR activiteiten   Marion de Vries 
Notulen    Marlien van Westen 

De vergaderingen van de stuurgroep liturgie werden dit jaar weer 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. De geluidsinstallatie 
is bijna helemaal geregeld. De apparatuur wordt al gebruikt, maar de snoeren moeten nog weggewerkt 
worden. 
 
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 ook 
altijd te vinden op de website.  
 
Tieners naar jongerenkoor 
Een aantal tieners zingt al geregeld mee bij het jongerenkoor. Ze blijven dan na het tieneruur nog een 
uurtje meezingen om alvast een beetje te wennen aan het volgende koor. Zoals het er nu naar uitziet, zal 
een aantal tieners na de zomervakantie overstappen naar Reaching Hand. 
 
De website die Ineke van Galen onderhoudt voor het koor ziet er mooi uit. De site is vernieuwd en 
makkelijk toegankelijk. Alle informatie en nieuwtjes over het koor staan er op vermeld. 
 
Anouk heeft aangegeven dat zij het teveel vindt als zij altijd moet spelen. Daarom zijn we gaan zoeken 
naar een extra pianist/e. Gelukkig is die gevonden in de persoon van Michelle Timmer. Het is de 
bedoeling dat zijn nu samen met Anouk afwisselend het koor gaat begeleiden. De nieuwe pianiste zal een 
betaalde pianiste worden. Er is niemand meer te vinden die het gratis gaat doen. Wij willen dan ook 
Anouk voortaan gaan betalen en voor Ria hopen wij een beroep te kunnen doen op het parochiebestuur. 
Ria is namelijk ook een onbetaalde kracht en wij vinden het wel zo netjes als die dan ook betaald krijgt. 
Wat zij voor het koor doet en hoeveel tijd zij erin stopt is al onbetaalbaar. Daarom zou het mooi zijn als 
ook zij een vergoeding gaat krijgen. 
 
Nieuwe poloshirts 
De oude t-shirs (die tijdens optredens worden gedragen) zijn vervangen voor nieuwe polo t-shirts en er is 
besloten dat tijdens optredens een wit shirt met lange mouw onder de polo wordt gedragen (dit geldt voor 
de winter periode). 
 



Afgelopen jaar is besloten om de contributie te verhogen met € 5. Het bedrag is voor het seizoen 2009-
2010 vastgesteld op € 40. Voor het komende seizoen wordt opnieuw een verhoging voorgesteld van € 5. 
De reden hiervoor is dat het niet meer lukt om een pianist/e aan te trekken die het gratis wil doen. En als 
er één betaald wordt dan is het wel zo eerlijk als anderen die ook hun tijd vrij maken een vergoeding 
ontvangen. Dit betekent wel een extra kostenpost. Dit is dan ook de reden dat dit jaar voor het eerst  het 
koorweekend niet meer gratis is. Voor de tieners wordt er € 15 en voor de jongere kinderen € 10 
gevraagd. 
 
 
 
Het Ledental is dit jaar weer toegenomen.  
 
Aantal leden eind 2009:  60 



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, Pasen en Kerst waren ook dit jaar weer leuke vieringen.  
 
Bijeenkomst dirigenten kinderkoren uit de omgeving 
In januari is er een overleg geweest met dirigenten van kinderkoren uit de omgeving. Ook de kinderen 
mochten meezingen en werden gedirigeerd door verschillende mensen. Zo kun je weer van elkaar leren 
en dat is mooi. 
 
TV programma Ik Wed Dat Ik Het Kan 
18 januari hebben een aantal meiden van ons koor meegedaan aan dit programma. De uitdaging was om een zo 
groot mogelijk meidenkoor samen met Glennis een lied te laten zingen. Uiteindelijk hebben er 3500 meisjes 
samen met Glennis Als je slaapt gezongen. Dit alles wat ten behoeve van de Plan campagne van Plan 
Nederland. Die met de campagne Because I am a girl meisjes in ontwikkelingslanden een betere toekomst helpt 
opbouwen. 
 
Opening WoonZorgComplex 
Het WOZOCO werd geopend aan de Meeuwenlaan en het kinderkoor mocht een bijdrage doen door een 
concert te verzorgen. Het was wel koud zo in februari, maar wel heel leuk. 
 
Anjerfonds 
Voor het Anjerfonds hebben we met 4 collectebussen gelopen. 1/3 van de opbrengst is voor Sunshine 
 
BINGO  
Er was dit jaar weer een spannende BINGO en loterij. Weer georganiseerd op zondagmiddag. 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. 
 
Musical Droom 
In maart kwam er met een twee daags concert een eind aan ons musical project: MUSICAL DROOM. Er is 
heel hard gewerkt en geoefend om zover te komen. Vooral Ria heeft menig overuur gemaakt om haar 
kinderen alles te leren. Het resultaat mocht er dan ook wezen, het was gewoon geweldig! Jacintha heeft 
het geheel op een leuke en vlotte wijze samen met één van de kinderen aan elkaar gepraat, zodat een 
mooi geheel ontstond. 

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. Dit jaar mochten de tieners al op 
vrijdagavond vertrekken. Zodat zij de zaal alvast konden versieren en daarna met elkaar dansen en 
feesten! Het was een fantastisch weekend met goed weer, dit jaar in Bakkeveen met als thema  
RIDDERS EN KASTELEN…!. We hadden een leuke accommodatie (De Harmsdobbe). De zaterdag werd 
doorgebracht met eerst een rondleiding op een grote moderne Friese boerderij. De middag stond in het 
teken van spelletjes in themastijl. Na het thema-diner bereid en geserveerd door de tieners was het tijd 
voor de bonte avond. Leuke acts (op de avond zelf ingestudeerd in geformeerde groepjes) uiteraard alles 
passend in het weekendthema. De jongere kinderen gingen wat vroeger naar bed terwijl de oudere 
kinderen zich nog prima vermaakten. Zondag stond na het ontbijt, opruimen en inpakken  in het teken 
van ‘lammetjesdag’. Hier waren diverse activiteiten zoals spinnen, sminken, demonstratie schapen drijven 
en een spelletjescircuit. De lammetjesdag werd gehouden op de heide niet al te ver van de boerderij 
vandaan. Heen is iedereen per auto vervoerd. Terug werd besloten om met de oudsten te gaan lopen (dit 
scheelde nogal wat autoritjes). Dankzij het navigatiesysteem van Lex werd dit een ware survivaltocht! Al 
met al een zeer geslaagd weekend met een hele goede sfeer.  

Laatste viering = ijsje eten! Na de laatste viering zijn we met alle kinderen een ijsje gaan eten bij de 
snackbar. Dat was even genieten met elkaar. 



Optreden in het St. Nicolaaspension 
Zaterdag 10 oktober heeft Sunshine gezongen in het St. Nicolaaspension. Dat was bijna een 
thuiswedstrijd want de kinderen hoefden maar een paar meter te lopen vanuit het parochiecentrum. De 
bewoners van het huis hebben genoten van de kinderstemmen. 
 
Koopkorenfestival 1 november 
Uiteraard hebben we weer meegedaan met het  ‘koop koren festival’ . 
Dit jaar mochten we de opening verrichten samen met de burgermeester in de R.K. St. Fransiscus 
Xaverius kerk. Hierna hadden we nog een optreden in de Hema, bovenaan de roltrap. Na afloop van dit 
optreden kreeg iedereen een chocoladeletter en een bekertje limonade. Het was weer een leuke en 
gezellige dag. 
 
Bijzondere gezinsviering voor de Filippijnen 
Op 28 november was er een bijzondere gezinsviering. De viering had als thema Actie Kinderen voor 
Kinderen. Het kinderthuis Bahay Aurora op de Filippijnen stond deze avond centraal want voor dit 
kindertehuis wordt vanaf deze datum geprobeerd om zoveel mogelijk geld op te halen. 
 
 
Auditie voor CD opname 
Nimanty (Roelf Staal) componeert en produceert melodische en romantische synthesizer muziek. Hij heeft 
een eigen studio (Venonza Records) in Hippolytushoef. Hij is bezig met een nieuw filosofisch project met 
de aarde als thema. Zijn broer Roon gaat de teksten inspreken. Kinderstemmen moeten het geheel 
aanvullen tot een mooie compositie.   
Omdat de gezongen tekst in perfect Engels uitgevoerd moet worden, mochten de kinderen uit het 
tienerkoor hier auditie voor doen op 27 november om 18.30. 
Onze eigen Patricia Paay (Jacintha Floris) en Henk-Jan Smits (Frank Brozius) waren de vakkundige jury. 
Op de stip moesten de 12 deelnemers één voor één een stukje zingen uit Last Night. Wie dit nummer nog 
niet goed kende kreeg een herkansing met een zelf uitgekozen lied. Het was over het algemeen een genot 
om naar te luisteren. De meeste deelnemers zijn na deze auditie door. In het nieuwe jaar zijn de 
opnames in de studio. 
 
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.  

Kerstconcert: een beestachtig kerstverhaal 
Samen met de Music Stars, het leerlingenorkest van KSM, heeft het kinderkoor een kerstconcert 
gehouden. Het geheel werd gepresenteerd door een Os en een Ezel. Het kerstverhaal werd bekeken 
vanuit hun ogen. Maria, Jozef, schaapjes, een kameel, iedereen kwam even in de stal kijken.  

Onderwerpen voor 2010 

 
- Blijven werken aan de uitstraling en presentatie van het koor 
- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip 
- Opzetten Ledenadministratie in database vorm 
- Zingen bij het Leger des Heils in Amsterdam en een bezoek aan het NEMO 
- Podiumpresentatie van Walter Roozendaal 
- Concert tieners met de Music Stars in de Nieuwe Doelen 
-  CD opname tieners in Hippolytushoef 
- Korenfestival Grootebroek op 25 april 
-  5 mei bevrijdingslied zingen op landje van Top 
- Koorreisje 4-5 en 6 juni (tieners gaan al op vrijdagavond) 

Thema: Olympische Spelen 
- Bingo in September 
- Sint en kerstevenementen 
 



 
 

 

  



 

       2009 
 
 
Optredens 
24 januari  gezinsviering 
14   februari  opening WoonZorgComplex 
22 februari  gezinsviering 
14 maart  musicalproject in Nieuwe Doelen 
15 maart  musicalproject in Nieuwe Doelen 
21 maart  presentatieviering  
05 april  gezinsviering Palmpasen 
11 april  gezinsviering Pasen 
07 juni   1e communieviering 
28 juni   laatste viering schooljaar 2008-2009  
26 september  eerste viering schooljaar 2009-2010 
10 oktober  zingen in St. Nicolaaspension        
25 oktober  gezinsviering 
01 november  koopkorenzondag  
28  november  gezinsviering aansluitend sinterklaasfeest       
11 december  Kerstmarkt 
20 december  kerstconcert 
24 december  Kerstviering 
 
  

       
Diversen 
 
17 januari  Dirigentenbijeenkomst 
18 januari  tv uitzending ik wed dat ik het kan (deel van het koor) 
27 maart  jaarvergadering + repetitie van de kinderen met hun ouders 
17 april  Koorreis Bakkeveen RIDDERS EN KASTELEN    
18 april   Koorreis Bakkeveen RIDDERS EN KASTELEN 
19 april  Koorreis Bakkeveen RIDDERS EN KASTELEN 
06 september  BINGO 

 

 

 

 

 

 

 


