
Jaarverslag 2012 Vereniging Kinderkoor Sunshine

Bestuur en vereniging

Bestuurstaken
Voorzitter Jacintha Floris
Secretaris tot maart Gabrielle Uding, daarna Marion de Vries
Penningmeester Thea Kuperus
Huishoudelijke zaken Marlien van Westen
Huishoudelijke zaken Lea Louwerman + Monique de Lange
PR activiteiten/website Marion de Vries + Cobi Bregman tijdelijk + Lea Louwerman

vanaf september
Notulen tot maart Marlien van Westen, daarna Gabrielle Uding

Het bestuur heeft in 2012 6 bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis.
Hierin werden de reguliere zaken besproken zoals financiën, planning van de agenda, evaluatie van
optredens, muziekarchief, post, ledenzaken, PR.  Daarnaast werden nieuwe ideeën aangedragen.
Het seizoen werd in juli afgesloten met een creatieve middag en een zelfgemaakt buffet in het
parochiecentrum.

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 6 april 2012. Deze werd door 18 ouders
bijgewoond. Na afloop werd een stukje SING DANCE FLY film gekeken.

Ria van Bijnen had de muzikale leiding. Het combo bestond uit Koen de Rooij en Wouter Rustenburg
op de drums. Anouk Hudepohl op de piano. Joyce Pauwels op piano tijdens repetites. Michelle
Timmer en Bart Spruit hebben ons dit jaar als inval-pianisten geholpen.

Voor de informatievoorziening naar de leden toe werd met name gebruik gemaakt van e-mail en de
website. De leden kregen bericht  na iedere bestuursvergadering en verder wanneer dit nodig werd
geacht. Op de website is altijd de meest actuele agenda te vinden.

Het ledenaantal bedroeg in 2012 ruim 40 leden. Deze stabiele situatie is mede ontstaan door het
organiseren van zogenaamde Sing-In's. In januari en juli 2012. Openbare repetities die ook in de
media aandacht kregen.
Het zingen in 2 leeftijdscategoriën is onveranderd gebleven. Vanaf september 2012 zijn veel leden
naar de tienergroep overgegaan. Deze groep was eind 2012 de grootste groep.
Na Pasen kunnen leden die de juiste leeftijd hebben gratis 1 uur repeteren met Reaching Hand
terwijl zij nog lid zijn van Sunshine. In 2012 zijn geen leden overgegaan naar Reaching Hand.

De website die Ineke van Galen van Digial Dreams voor onderhoudt heeft in 2012 een update
gekregen. Hierdoor konden we de website tijdelijk niet optimaal gebruiken. Vanaf oktober was de
website weer helemaal op orde. Alle informatie en nieuwtjes zijn op deze site terug te vinden.

De contributie voor het seizoen 2012/2013 werd niet verhoogd en bedraagt € 45,00.



Sinds 2012 is Sunshine door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat Sunshine geen belasting hoeft te betalen over schenkingen en dat een gift
aan Sunshine voor de schenker fiscaal aftrekbaar is.

De vergaderingen van de stuurgroep liturgie werden bezocht door Jacintha. Op deze manier blijven
we goed op de hoogte van wat er binnen de kerk speelt. Ook kunnen we de belangen van het koor
hier vertegenwoordigen. Jacintha  is tevens verantwoordelijk voor de koorplanning voor alle koren
die in de kerk zingen.

Optredens, uitjes en overige activiteiten

Vieringen
Conform afspraken hebben we in 2012 onze medewerking verleend aan gezinsvieringen in de
katholieke kerk en andere vieringen (Pasen, 1e Communie, 3-Korenviering en Kerst).

Op=Top statiegeldactie
Na de kerstvakantie hebben de leden lege flessen opgehaald om ons SING DANCE FLY concert te
kunnen financieren. Dit heeft € 350,00 opgeleverd

Sponsorplons
4 februari deden de leden van Sunshine mee met de Enkhuizer Sponsorplons in zwembad
Enkhuizer Zand. Zij gingen eerst een half uur zingen en daarna gesponsord zwemmen. Hiermee
werd geld op gehaald voor diverse Goede Doelen. Kindertehuis Bahay Aurora op de Filippijnen,
dat gekoppeld was aan ons SING DANCE FLY concert, heeft dankzij onze deelname € 2500,00
mogen ontvangen van de organisatie.

Generale repetitie SING DANCE FLY in Overvest
De generale repetitie van SIN DANCE FLY werd gedaan in verzorgingshuis Overvest in Enkhuizen. Dit
gebeurde in concert-kleding. De lokatie was ruim en er was een goede omkleedruimte.

Concert SING DANCE FLY
Op 10 en 11 maart gaf Sunshine 3 fantastische theaterconcerten in samenwerking met de Enkhuizer
Balletschool , gastmuzikanten en -acteurs. De organisatie van dit concert werd gevormd door een
werkgroep uit het bestuur. De werkzaamheden vóór en tijdens het concert werden uitgevoerd door
vele vrijwilligers.
Veel  luchtvaartmateriaal is aan ons geschonken voor de aankleding van zaal en foyer.

Dankzij financiële steun van vele fondsen en sponsoren kon de ticketprijs laag blijven
(€ 5,00 volwassene,  € 3,50 kinderen en een speciaal business class tarief € 7,50). 2 voorstellingen
waren uitverkocht.
Onze try-out op zaterdagmiddag was speciaal bedoeld voor mensen met een beperking.
Publiek en artiesten maakten tijdens het concert per vliegtuig een wereldreis die niet zonder
hindernissen verliep. Diverse landen werden bezocht en zang, dans en muziek uit deze landen
werden ten tonele gevoerd.
In de pauze konden tax-free aankopen worden gedaan ten bate van bovengenoemd kindertehuis.
Sunshine heeft € 2500,00 uit de ticketinkomsten geschonken.  Dit werd verdubbeld door een
anonieme sponsor. Het totaalbedrag van alle aan dit concert gekoppelde acties bedroeg € 10.000,00.

Benefietconcert stichting LeefElkeDag
Sunshine heeft op 20 april medewerking verleend aan het benefietconcert van de stichting
LeefElkeDag. Deze stichting heeft hiermee geld ingezameld als sponsoring voor de beklimming van de
Alpe d'HuZes. Met deze sponsoring werd het KWF kankeronderzoek financieel gesteund.



Dodenherdenking 4 mei
Sunshine heeft muzikale medewerking verleend aan de dodenherdenking op 4 mei in de Zuiderkerk.
De kinderen hebben voor deze gelegenheid nieuwe liedjes ingestudeerd.  Na afloop werden er
bloemen gelegd bij het oorlogsmonument in het Wilhelminaplantsoen.  Hoewel het in de vakantie
was, was er toch een goede opkomst. Veel kinderen vonden het indrukwekkend om dit mee te
maken.

Optreden in verzorgingshuis St. Nicolaaspension
Op 12 mei hebben de kinderen gezongen in het St. Nicolaaspension. Dit wordt altijd heel erg
gewaardeerd.

Umbrella parade  jazzfestival
Na het optreden in het St. Nicolaaspension werden in het parochiecentrum paraplu's versierd voor
de umbrellaparade van het jazzfestival. De paraplu's werden geschonken door de organisatie.
De kinderen vinden knutselen over het algemeen erg leuk en het werd dan ook een gezellige middag.

Collecte Anjerfonds
Ouders van Sunshine-leden hebben 4 wijken gelopen tijdens de collecteweek van het Anjerfonds
eind mei. 1/3 van de opbrengst (€ 73,51) mocht de vereniging zelf houden. Maar belangrijker is nog
dat we positief in beeld zijn bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, de organisatie achter deze collecte.
Zij waren voor ons in 2012 een belangrijke sponsor (SING DANCE FLY  en het nieuwe drumstel).

Rabobankfietstocht
Tien mensen hebben voor Sunshine 40 kilometer door Westfriesland gefietst tijdens de Rabobank
fieststocht op 9 juni. Hoewel het verschrikkelijk slecht weer was, was het toch heel gezellig. Catering
onderweg was ook weer prima. Dit leverde € 250 euro op voor de verenigingskas.

Kinderkorenfestival in Ursem
Op 10 juni heeft Sunshine meegedaan aan een kinderkorenfestival in Ursem. Naast een optreden
konden de kinderen ook meedoen met een workshop. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk
optreden van alle deelnemende kinderkoren. Na afloop kreeg iedereen een Happy Meal in de
McDonalds. Het was een in alle opzichten geslaagde dag.

Brand/ontruimingsoefening
Op 29 juni werd een niet aangekondigde ontruimingsoefening gehouden. Deze is prima verlopen.

Deen Jeugdsponsoractie
Sunshine mocht meedoen met de Deen Jeugdsponsoractie. Via sponsormunten konden
jeugdverenigingen gesponsord worden. Onze koker stond in winkelcentrum Koperwiekplein. Hier
hebben we ook gezongen om onszelf te promoten. De opbrengst bedroeg € 1101,19 en werd bekend
gemaakt  tijdens een feestavond op 7 juli in Volendam waar Lea met 3 leden naar toe is geweest.

Aanschaf nieuw drumstel, geluidsboxen
Er is een nieuw drumstel gekocht omdat het oude drumstel aan vervanging toe was. Deze is voor de
helft betaald door het parochiebestuur. Het andere deel is gefinancierd door diverse fondsen
(Westfrieslandfonds, Rabobank coöperatiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds).
Sunshine en Reaching Hand hebben ook een financiële bijdrage geleverd. Ook zijn nieuwe
geluidsboxen en een stageblock aangeschaft, meegefinancierd met het SING DANCE FLY concert.

Sinterklaas
De kinderen mochten hun schoen zetten en tijdens de gezinsviering de zondag erna kwamen er
Zwarte Pieten langs om cadeautjes en pepernoten uit te delen. De cadeaus werden ook dit jaar weer
verzorgd door Dick Beemster van Intertoys.



Kerst in de Wester
Net als vorig jaar hebben we meegedaan aan een kerstconcert in de Westerkerk op 21 december.  In
tegenstelling tot vorig jaar was er minder publiciteit, minder sfeer en waren er minder bezoekers.
Het geluid was wederom niet goed.

Onderwerpen voor 2013

- Optreden in de Roode Leeuw tijdens de Drieban Flora in Venhuizen op 3 februari

- artikel (1 pagina)  in gratis full colour A4 magazine met thema Jeugd dat huis aan huis
verspreid wordt in de gemeentes Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland

- Deelname flashmob als promotiecampagne van een banenmarkt in de Universiteit van
Eindhoven, samen met kinderkoor Juniorpops uit Schagen

- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip

- Koorreisje 21,23,24 juni. Thema "Koor zoekt boer"

- CD maken in het kader van 15 jaar vereniging Sunshine + zoeken sponsoring hiervoor

- Music Stars Concert op het Jazzfestival in samenwerking met Sunshine en Enkhuizer
Balletschool op 2 juni

- Ideeën noteren voor een groot concert in de toekomst.

- Rabobank fietstocht

- collecte Anjerfonds


