
Jaarverslag 2011 

Vereniging Kinderkoor Sunshine 
Ook in 2011 was er weer veel te doen bij het kinderkoor met leuke activiteiten en veel optredens. 

Bestuur en vereniging 

Op de jaarvergadering van 2010 waren Gijsje Vermeulen en Karin Dokkum aftredend en niet 
herkiesbaar. Monique de Lange en Gabriëlle Uding 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 het vertonen van (een deel van) de film van het Sing, Dance Fly concert. 
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering zijn de bestuursfuncties herverdeeld. 

Functieverdeling 2011 
Voorzitster    Jacintha Floris (db) 
Secretaris    Gijsje Vermeulen tot september 2011, vanaf die datum Gabriëlle Uding (db) 
Penningmeester  Thea Kuperus (db) 
Huishoudelijke zaken  Karin Dokkum tot september 2011, vanaf die datum Monique de Lange 
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.  
 
De werkgroep Sing, Dance Fly heeft veel tijd en moeite gestoken in de voorbereidingen voor het 
concert van 2012. 
 
In 2011 is de contributie niet verhoogd. 
 
Het Ledental is dit jaar helaas laag. Er zijn diverse promotieacties geweest die hopelijk voor het nieuwe 
jaar nieuwe leden opleveren. 
 

Aantal leden eind 2011: 40. 



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.  
 
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. We hebben 
een groot bedrag binnengehaald voor de kas. 
 
Diverse optredens 
Zangmarathon Reaching Hand 3 april 2011: we hebben meegezongen met Reaching Hand op hun zangmarathon om 
geld in te zamelen voor hun Rock concert later dat jaar; Feest met de Music Stars 15 mei 2011: samen met de 
Enkhuizer Balletschool en Music Stars; Koopkorenfestival 2 oktober 2011; Leger des Heils Amsterdam 27 novewmber 
2011. 
 
Koorreisje 
Hawaiiweekend in Drouwen  24 juni 2011 
 
Sing Dance Fly Concert 
Dit project loopt als een rode draad door het afgelopen jaar heen.  We hebben geknutseld voor de tax free shop, 
waarbij de ene helft van het knutselen door de kinderen in Enkhuizen werd gedaan en de andere helft door de 
kinderen in de Filippijnen.  We een fotoshoot gehad in het Aviodrome en voorbereidingen getroffen voor een 
statiegeldflessen-actie. We hebben in het kader van dit concert heel wat keren de pers gehaald in 2011 (radio 
Enkhuizen, gedrukte pers).  
 
Promotie t.b.v. ledenwerving 
We hebben deelgenomen aan de verenigingsdag aan het Koperwiekplein in september 
 
Rabobank fietstocht 
10 ouders, kinderen en bestuursleden hebben meegefietst met de RABO bank fietstocht en dat leverde 250 euro op 
voor de kas. 
 

Onderwerpen voor 2012 

 
- Blijven werken aan de uitstraling en presentatie van het koor 
- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip 
- Sing, Dance Fly concert 
- Herdenking 4 mei 
- Collecte Prins Bernhardfonds 
- Rabobank fietstocht 
- Kinderkorenfestival Ursem 
- Sint en kerstevenementen 

 

 

 

 

 

 

 


