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Vereniging en Bestuur

Kinderkoor Sunshine is een vereniging voor kinderen van 6-14 jaar. Belangrijkste doelstelling van de
vereniging is het leren zingen in koorverband. Het gehele beleidsplan van de vereniging is na te lezen
op de website onder Archief.
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.
Alle nieuwe eisen die de belastingdienst aan een ANBI stelt, zullen per 1 januari 2014 op de website
zichtbaar zijn.

Bestuursfuncties
Voorzitter Jacintha Floris
Secretaris Marion de Vries
Penningmeester tot maart Thea Kuperus, daarna Monique de Lange
Huishoudelijke zaken Marlien van Westen
PR activiteiten/website Marion de Vries
Notulen tot juli Gabrielle Uding, daarna wisselend
Algemeen lid Marjo de Jong, Dimmie Vervorst

Het bestuur heeft in 2013 7 bestuursvergaderingen gehouden bij de bestuursleden thuis.
Hierin werden de reguliere zaken besproken zoals financiën, planning van de agenda, evaluatie van
optredens, koorweekend, muziekarchief, post, ledenzaken, PR. Het bestuurlijk seizoen werd
augustus geopend met een barbecue.

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 8 maart 2013. Deze werd door 9 ouders en Pater
Peelen bijgewoond. Na afloop konden de ouders jazzliedjes meezingen tijdens de repetitie van de
kinderen.

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 repetities en af en toe
tijdens de vieringen. Michelle Timmer en Bart Spruit hebben ons dit jaar als invalpianist geholpen.

Voor de informatievoorziening naar de leden toe werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van e-mail en
de website en een enkele keer met een briefje. De leden/ouders kregen bericht  na iedere
bestuursvergadering en verder wanneer dit nodig werd geacht. Op de website is altijd de meest
actuele agenda te vinden. Ook op Sunshine's facebookpagina verschijnt nieuws.

P.R. werd voornamelijk gedaan via persberichten naar de diverse media (NHD, huis-aan-huis blaadjes
en de Enkhuizer t.v. krant). In veel gevallen werden deze ook geplaatst. Dit blijft belangrijk voor de
naamsbekendheid.

Het ledenaantal bedroeg voor de zomervakantie ruim 40 leden. Na de zomer (start seizoen
2013/2014) zijn 13 leden overgegaan naar Reaching Hand en er zijn een paar kinderen gestopt. Het
kinderkoor bestond op dat moment nog uit ongeveer 24 leden. Eind december was het ledenaantal
28. Gelukkig konden we nog een beroep doen op veel oud-leden om af en toe mee te zingen met



Sunshine, maar dit is een tijdelijke situatie. Om leden te werven werd een Sing-in gehouden in juni
en heeft Ria meegewerkt aan het vrijdagmiddagcircuit op basisschool De Hoeksteen.
Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat (meer dan 30 leden) opgeleverd.
Het zingen in 2 leeftijdsgroepen is onveranderd gebleven.

De contributie voor het seizoen 2013/2014 werd niet verhoogd en bedraagt € 45,00.

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

Hoewel al langer wordt gesproken over kerksluiting en samenvoeging van parochies is in 2013 is
duidelijk geworden dat het kerkgebouw in de Westerstraat in een dermate slechte staat verkeert,
dat niet langer verantwoord is om hier vieringen te houden.
Er is door het parochiebestuur een mooi alternatief gevonden in de Westerkerk. De katholieke
parochie zal een deel hiervan huren en aanpassen tot een "kerk" waar ongeveer 200 mensen kunnen
plaatsnemen. Bij grote vieringen en uitvaarten kan gebruik gemaakt worden van de gehele
Westerkerk.
In de tussenliggende periode zullen de vieringen in het parochiecentrum gehouden worden, met
uitzondering van kerst 2013 in de Nieuwe Doelen.
Op 1 december zong Sunshine tijdens de laatste viering in de kerk.

Optredens, uitjes en overige activiteiten

Vieringen
Conform afspraken hebben we in 2013 onze medewerking verleend aan diverse gezinsvieringen en
andere vieringen (Pasen, 1e Communie en Kerst) in de katholieke kerk. Ook werd de inhoud van een
aantal vieringen door/via Sunshine (Jacintha, Sonja v. Dansik) verzorgd.

Drieban Flora
3 februari heeft Sunshine een optreden gegeven in café De Roode Leeuw tijdens Drieban Flora
in Venhuizen. De kinderen kregen na afloop een versnapering.

Flashmob TU Eindhoven
Sunshine heeft op 19 februari samen met Music Stars uit Schagen meegewerkt aan een
promotiefilmpje voor de bedrijvendag op de TU in Eindhoven. Een bestaand lied uit het Sunshine
repertoire werd hiervoor aangepast. De kinderen voerden een flahmob uit tijdens de lunchpauze van
de studenten en mochten daarna flyeren. Ook werd nog een keer opgetreden in het
bibliotheekgedeelte.

Televisieopname voor De Week van Filemon
Op 26 februari werd het lied Lucky (melodie Flappie van Youp van 't Hek) opgenomen in het
parochiecentrum n.a.v. het paardenvleesschandaal.  Na een half uur instuderen werd het lied
opgenomen en daags erna uitgezonden in De Week van Filemon bij BNN. Ondanks de hele korte
voorbereidingstijd werd het een geslaagde opname.

Dik Trom
Dankzij Raymond Busch werden op 16 maart alle Sunshine leden in  gelegenheid gesteld om met
korting naar de musical Dik Drom in schouwburg Het Park in Hoorn te gaan.
Sunshine lid Myrthe Busch speelde die avond een hoofdrol en het was ontzettend leuk om haar die
avond te zien en te horen.



The Voice of Sunshine
Er werden op 14 april audities gehouden voor de nieuwe cd van Sunshine (klaar in 2014) in de vorm
van The Voice of Sunshine. 3 Juryleden op omgedraaide stoelen kozen uiteindelijk de beste solisten
voor de nieuwe cd.

Collecte Anjerfonds
Ouders van Sunshine-leden hebben 3 wijken gelopen tijdens de collecteweek van het Anjerfonds
eind mei. 1/3 van de opbrengst (€ 42,02) mocht de vereniging zelf houden. Maar belangrijker is dat
we regelmatig een beroep kunnen doen op het Prins Bernhard Cultuurfonds, de organisatie achter
deze collecte. Zij waren voor ons in 2013 wederom een belangrijke sponsor met een toezegging van
€ 1250 euro voor de cd.

Jazzfestival en Umbrellaparade
Sunshine gaf op 1 juni op de Dijk een jazzconcert in samenwerking met opleidingsorkest de Music
Stars en de Enkhuizer Balletschool. Iedereen had hier lang op geoefend en het werd (ondanks de
koud) een leuk concert. Helaas was de p.r. niet goed georganiseerd waardoor er onvolledige en
onjuiste berichten in de kranten stonden..

Rabobankfietstocht
Tien mensen (ook leden uit de jongste groep!) hebben voor Sunshine 40 kilometer door
Westfriesland gefietst tijdens de Rabobank fieststocht op 8 juni. Ondanks de harde wind was het
(zoals altijd) heel gezellig. Catering onderweg was ook weer prima.
Dit leverde € 250 euro op voor de verenigingskas.

Bezoek koningspaar aan Enkhuizen
Op 14 juni bezocht het kersverse koningspaar Enkhuizen. Sunshine had de eer om bij de aankomst
aan de Harlingersteiger een welkomstlied te zingen. Het lied Como tu manera kreeg hiervoor een
andere tekst en Máxima en Willem-Alexander hebben het hele lied staan luisteren.
Een Sunshine lid mocht de bloemen overhandigen. Toen bleek dat er op het moment suprême nog
een 2e kind was uitverkoren werd dit een vervelende landelijke affaire. Sunshine heeft niet
meegewerkt aan verzoeken om commentaar door de diverse media.

Koorweekend Koor Zoekt Boer
Op 21-23 juni hield Sunshine een koorweekend in de Houtkamp in Otterlo. Een commissie van 3
bestuursleden had het weekend voorbereid en alle activiteiten stonden in het teken van het
boerenleven. Op zaterdagavond werden Koen en Kim verrast met een boerenbruiloft. Zo konden ze
goed oefenen voor hun echte huwelijk de week erna. Alle kinderen mochten 2 nachten komen. 4
Kinderen kozen ervoor om 1 nachtje te gaan.

Bezoek provinciehuis Haarlem
Sunshine werd uitgenodigd door de provincie Noord-Holland om op 18 september een bezoek te
brengen aan het provinciehuis in Haarlem. We werden opgehaald met een Koninklijke bus en kregen
een lunch aangeboden. Na een toespraak door de commissaris van de koning, dhr. Remkes, werden
we door diverse historische figuren rondgeleid door het  prachtige gebouw.  De middag eindigde met
patat, ijs en een vragenlijst waarmee je prijzen kon winnen. En het koor kreeg een spel cadeau.  Al
met al was het een verrassend leuke en goed georganiseerde middag.

KoopKorenFestival Enkhuizen
Sunshine heeft 2x een half uur opgetreden: bij Intertoys en Die Port van Cleve op 6 oktober.

Wensen komen uit bij de Dekamarkt
Sunshine werd uitgekozen als Doel bij de Wensen komen uit Actie van de Dekamarkt (17-11 t/m 14-
12). De ingediende wens was om warme fleece-vesten te kunnen kopen voor de koorleden zodat ze
het niet meer zo koud hebben als de zon niet schijnt, maar Sunshine wel zingt. We hebben een



concert gegeven op 30 november bij de Dekamarkt. Een paar kinderen hebben op diverse momenten
bij de wensput gestaan om wensmunten aan het winkelende publiek te vragen.
Sunshine eindigde onverwacht op de eerste plaats en kreeg €  1000,00 voor de fleece-vesten.
De uitreiking van de cheque was op 19 december in het filiaal in Zwaag.

Unicef Sponsorloop
Sunshine heeft belangeloos gezongen bij de opening van de Unicef Sponsorloop in het Streekbos op
18 september. Het lied De blauwe ballon werd met Ellis Bell opgevoerd die dit lied had gemaakt. De
kinderen kregen als dank een versnapering en een muntje voor een ijsje bij Vivaldi.

Sinterklaas
Na afloop van de Sinterklaasviering op 1 december kwamen 2 Zwarte Pieten langs die cadeautjes
hadden meegebracht voor alle kinderen. De cadeaus werden ook dit jaar geschonken door Dick
Beemster van Intertoys.

Noordhollands Kerstspektakel
Dit zou op 14 december in het AZ-stadion in Alkmaar plaatsvinden. Sunshine was gevraagd om hier te
zingen. Het kerstspektakel ging helaas niet door i.v.m. het niet rond krijgen van alle vergunningen.

Kerstoptreden Koperwiekplein
Op zaterdag 21 december heeft Sunshine in haar nieuwe fleece vesten een kerstoptreden gegeven in
winkelcentrum het Koperwiekplein. Door de verbouwing is er een pleintje ontstaan wat een goede
plek is om een optreden te geven.

Kerstavond in de Nieuwe Doelen
I.v.m. het sluiten van het kerkgebouw werd noodgedwongen uitgeweken naar de Nieuwe Doelen
voor kerstavond. Sunshine zong in de gezinsviering van 19.00. 4 Sunshine kinderen voerden tevens
een kerstspel op (uit de kerstmusical van De Hoeksteen). Michel de Lange, Janneke de Rooij en Evi
speelden mee als Jozef, Maria en Jezus. Er werden gratis toegangskaarten verstrekt voor deze
viering.

Onderwerpen voor 2014

- Ledenaantal vergroten

- CD maken in het kader van 15 jaar vereniging Sunshine + ontwerpwedstrijd cd-hoes

- viering en feest/reunie 15 jaar Sunshine

- Koorweekend op 16-18 mei. Thema is Glitter & Glamour

- Rabobank fietstocht

- collecte Anjerfonds 11-17 mei

- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip

- Ideeën noteren voor een groot concert in de toekomst.

- Noordhollands Kerstspektakel ???


