
Jaarverslag 2010 

Vereniging Kinderkoor Sunshine 

 

Ook in 2010 was er weer veel te doen bij het kinderkoor met leuke en onverwachte 
activiteiten, uitjes en weer voldoende optredens.  

Bestuur en vereniging 

De Jaarvergadering werd ook dit jaar weer georganiseerd op vrijdagavond.  

Functieverdeling 2010 
Voorzitster     Jacintha Floris (db) 
Secretaris     Gijsje Vermeulen  
Penningmeester   Thea Kuperus (db) 
Huishoudelijke zaken   Karin Dokkum 
Huishoudelijke zaken  Lea Louwerman 
PR activiteiten                   Marjon 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. Er is dit jaar wederom nagedacht over een 
nieuwe inrichting van de kerk. De geluidsinstallatie van de kerk is verbeterd. 
 
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 berichten doorgemaild 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.   
 
Het opdelen van de groep in 2 leeftijdscategorieën is nog steeds een succes. 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 nog beter geworden. 
 
 
De website die Ineke van Galen samen met Marion onderhoudt, is vernieuwd en ziet er 
goed uit. Alle informatie en nieuwtjes zijn op deze site terug te vinden. 
 
Afgelopen jaar is besloten om de contributie te verhogen met €5. Het bedrag is voor het 
seizoen 2010-2011 vastgesteld op €45.  
 
Het Ledental is dit jaar wat afgenomen. Dit komt met name doordat een grote groep 
tieners het koor heeft verlaten en is doorgestroomd naar het jongerenkoor. 
 
 



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. 
Pasen en Kerst waren ook dit jaar weer leuke vieringen. 

Leger des Heils en Nemo  

Op 31 januari zijn wij met zijn allen per bus naar Amsterdam gegaan, daar hebben wij 
gezongen tijdens een dienst van het Leger des Heils. Dit was een fijne ervaring. Na 
afloop werden de kinderen nog verrast met een cadeautje en natuurlijk was er ook 
limonade en een snoepje.  

Omdat wij er toch al in de buurt waren hebben wij deze dag ook Nemo met een bezoek 
vereerd. Hier hebben wij onze medewerking verleend aan de opening van een kleuter 
tentoonstelling en wij hebben hier ook nog een optreden verzorgd, als tegen beloning 
mochten wij gratis naar binnen. De tieners mochten op eigen gelegenheid Nemo 
onderzoeken en de kleinere kinderen gingen onder begeleiding in groepjes op onderzoek 
uit. Het was een erg leuke dag. 

Workshop podiumpresentatie  

Op zondag 14 februari kwam Walter Roozendaal naar het parochiecentrum om de 
kinderen een workshop podiumpresentatie te geven. Walter wees ze op de uitstraling en 
probeerde deze open en alert te maken door de kinderen o.a. de ‘tandenborstel’ oefening 
te leren. Ook liet hij ze aarden en tot rust komen door middel van een wel heel bijzonder 
hekje. 

Tieners zingen tijdens Stars in Concert 

Met het concert van de Music Stars op 27 februari gingen we met z’n allen een heel stuk 
terug in de tijd. Naar de jaren 70. De tijd van disco, minirokken, plateauzolen, hippies en 
opvallende zonnebrillen. De Nieuwe Doelen was omgetoverd met zonnebloemen, lp’s en 
discolampen. En de muzikanten en koorleden hadden allemaal een metamorfose 
ondergaan. De presentatie was in handen van Toppop’s Ad Misser (Jacintha). En Twiggy 
(Ria) had deze avond de algehele leiding. 
We konden onder meer genieten van The Earth Song, in combinatie met ballet en zang 
van de Sunshine tieners was dit een topper. Het publiek mocht meedoen met Robin 
Visser tijdens het lied Amarillo. Anthony had nog een kleine solo in Heal the world. De 
tieners zongen o.a. Mamma Mia en het daverend slotnummer I will Rock you was weer 
een gezamenlijk optreden. Voor Michelle Timmer was dit het eerste optreden met 
Sunshine en haar pianospel klonk fantastisch. Al met al een heel ouderwets gezellige 
avond! 

CD-opname tieners in Hippolytushoef 

Op zaterdag 20 maart zijn we met een deel van de tieners naar Studio Venonza Records 
in Hippolytushoef geweest om mee te werken aan een opname. De eigenaar van deze 
studio (Nimanty = Roelf Staal) componeert filosofische en melodieuze synthesizer muziek 
en was bezig met een project over de aarde. Voor dit project had hij kinderstemmen 
nodig die af en toe stukjes zingen in zijn compositie. Een deel van de Sunshine tieners 
mocht hieraan meerwerken. De producer was tevreden en met een voldaan gevoel 
gingen de zangers en zangeressen weer richting Enkhuizen. Onderweg werd gedineerd 
bij de McDonalds in Hoorn. Het resultaat hebben we helaas nog steeds niet gehoord. 



 

Korenfestival Grootebroek 

Op 25 april hebben wij meegedaan met het korenfestival in de Johannes de Doperkerk in 
Grootebroek. Dit was er leuk al was er niet zo veel publiek. 

5 mei 

Op 5 mei hebben wij het bevrijdingslied gezongen op het landje van Top. Ook konden wij 
Ria haar verjaardag niet zomaar voorbij laten gaan, zij werd vandaag 55, samen met alle 
kinderen van het koor hebben wij haar lekker in de bloemetjes gezet.  

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 Ommen met als thema 
OLYMPISCHE SPELEN…!. We hadden een leuke accommodatie. De zaterdag werd 
doorgebracht met het beoefenen van allerlei sporten, nadat wij in groepen waren 
verdeeld en een mascotte hadden gemaakt.’s Avonds was er een bonte avond met leuke 
acts. De jongere kinderen gingen wat vroeger naar bed en voor de oudere kinderen was 
er nog een kampvuur. Zondag stond na het ontbijt, opruimen en inpakken nog het ik hou 
van Holland spel op het programma. Het was een zeer geslaagd weekend met fantastisch 
weer en een geweldige leuke sfeer. 

Laatste viering = ijsje eten 
 
Na de laatste viering zijn we met alle kinderen een ijsje gaan eten. Dat was even 
genieten met elkaar. Tevens hebben we afscheid genomen van een aantal tieners die na 
de zomervakantie gaan zingen bij het jongerenkoor Reaching Hand. 
  
Maritiem festival Zuiderzee museum  
 
Dit jaar zijn wij uitgenodigd door het ZZM om te komen zingen tijdens het Maritiem 
festival op 18 september. Hier hebben wij aan meegedaan, wat inhield dat wij 2 maal 
een optreden van een half uur hebben verzorgd en tussen door het museum mochten 
bezoeken. Het was een zeer geslaagde middag. Na afloop hebben wij met z’n allen 
gegeten in het parochiecentrum (eigen lunchpakketjes) en een leuke film bekeken want 
we moesten ook nog zingen tijdens een gezinsdienst in de kerk. Het ging allemaal super. 
 
Koopkorenfestival 7 november 
Uiteraard hebben we weer meegedaan met het  ‘koop koren festival’ . 
We hebben 1  keer opgetreden. Ons optreden was in babyhuis Wilma. 

Sinterklaasfeest 
De cadeaus werden ook dit jaar weer gesponsord door Dick Beemster. Sint was dit jaar 
erg druk bezet en daarom zijn de pakjes tijdens de repetitie gebracht, de kinderen waren 
er niet minder blij mee.  

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 door het kinderkoor en 
jongerenkoor. 



 

Onderwerpen voor 2011 

-  Eerste contacten met kindertehuis Bahay Aurora op de Filippijnen, Ria en Jacintha 
vliegen er met Lex de Vries naar toe. 

 
- Bingo op 6 februari 
 
-  Concert Music Stars op 15 mei samen met de Enkhuizer Balletschool en 

Seeds(kinderen uit Oeganda); workshop in de ochtend  
 
- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip 
 
-  Koorreisje 24, 25 en 26 juni (tieners gaan al op vrijdagavond).                               

Thema Hawai 
 
-  Afmaken van de knutselwerken (placemats, sieraden, fotolijstjes) waar de 

kinderen op de Filippijnen mee gestart zijn; dit gaan we op een middag in het 
parochiecentrum doen 

 
-  Koopkorenfestival op zondag 2 oktober 
 
- Zingen bij het Leger de Heils Amsterdam in november met aansluitend een uitje. 
 
- Sint en kerst evenementen 
 
-   Kerkvieringen met speciale thema’s: carnaval, Palmpasen, Pasen, Eerste 

Communie, einde jaar, begin van het jaar, Kerst 
 



-  

       2010 
Optredens 
23 januari  gezinsviering 
31 januari  zingen bij Leger des Heils 
31  januari  zingen bij NEMO  
14 februari  gezinsviering 
27 februari  tieners zingen tijdens Stars in Concert 
20 maart  presentatieviering  
03 april  pasen  
25 april  korenfestival Grootebroek 
05 mei   bevrijdings lied zingen landje van Top  
13 juni   1e communieviering 
27 juni   laatste viering schooljaar 2009-2010 
18 september  eerste viering schooljaar 2010-2011 
18  september  maritiem festival Zuiderzee museum           
17 oktober  gezinsviering 
07 november  koopkorenzondag  
13  november  gezinsviering  
10 december  Kerstmarkt 
24 december  Kerstviering 
 
  

       
Diversen 
 
14 februari  workshop podium presentatie 
19 maart  Jaarvergadering     
05 juni   Koorreis Ommen, OLYMPISCHE SPELEN 
06 juni  Koorreis Ommen, OLYMPISCHE SPELEN 
 


