
Jaarverslag 2014 Vereniging Kinderkoor Sunshine

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 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.

Bestuur
Het bestuur moet ten minste uit 3 leden bestaan. Bestuursleden worden benoemd uit wettelijk
vertegenwoordigers van de kinderkoorleden. Statutair is vastgelegd dat in het bestuur 2 leden zitting
mogen nemen buiten de wettelijke vertegenwoordigers van de leden.

Bestuursfuncties
Voorzitter Jacintha Floris
Secretaris Marion de Vries
Penningmeester Monique de Lange
Huishoudelijke zaken Marlien van Westen
PR activiteiten/website Marion de Vries
Algemeen lid Marjo de Jong, Dimmie Vervorst
Notulen tot maart wisselend, daarna Dinie Langedijk (geen bestuurslid)

Het bestuur heeft in 2014 6 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 in
september gestart met een barbecue bij Monique thuis.

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 7 februari 2014. Deze werd door 5
bestuursleden, 8 ouders en Pater Peelen bijgewoond.

Dirigent en combo
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 ook steeds
meer tijdens de vieringen.

Informatie en PR
Voor de informatievoorziening naar de leden toe werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van e-mail. 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. Deze is ook te bekijken zonder eigen facebookaccount.
Veranderd is dat afmeldingen voortaan moeten worden gedaan bij Ria zelf.

P.R. werd voornamelijk gedaan via persberichten naar de diverse media (NHD, huis-aan-huis blaadjes
en de Enkhuizer t.v. krant) of bezoek aan journalist Paul Gutter in de van Bleiswijk op woensdag-
ochtend. In veel gevallen werd nieuws ook geplaatst. Dit blijft belangrijk voor de naamsbekendheid.



Het ledenaantal bedroeg in januari 28. Na de zomervakantie zijn er 2 kinderen doorgestroomd naar
Reaching Hand en zijn er ook een paar nieuwe kinderen bijgekomen. In december had het koor een
ledenaantal van 33.

De contributie voor het seizoen 2014/2015 werd wederom niet verhoogd en bedraagt € 45,00.

Kerkelijke zaken

De vergaderingen van de stuurgroep liturgie van de st. Franciscus Xaverius parochie 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.

Eind 2013 moest de kerk noodgedwongen de deuren sluiten. Er was door het parochiebestuur een
mooi alternatief gevonden in de Westerkerk. De stand van zaken op dit moment is dat dit plan uiterst
onzeker is. Er wordt achter de schermen naar alternatieven gekeken. Voorlopig zullen de vieringen in
het parochiecentrum of de Nieuwe Doelen gehouden worden.

Eva Smit (lid van Reaching Hand) is bereid gevonden om samen met Sonja van Dansik gezinsvieringen
te maken.  Zij zijn na de zomervakantie begonnen. Assistentie hierbij is nog altijd welkom.

Optredens, uitjes en overige activiteiten

Kerkvieringen
Conform afspraken hebben we in 2014 onze medewerking verleend aan diverse gezinsvieringen en
andere vieringen (Pasen, Kerst) in het parochiecentrum of Nieuwe Doelen. Ook werd de inhoud van
een aantal vieringen door/via Sunshine (Jacintha, Sonja v. Dansik) verzorgd.
Tevens heeft Sunshine als gastkoor gezongen tijdens een kerkdienst bij het Apostolisch Genootschap
in Enkhuizen op 23 november.

Opnames jubileum-cd
van maart tot mei zijn er geluidsopnames gemaakt voor de jubileum-cd door Koen de Rooij.
Deze opnames vonden plaats in het parochiecentrum.

5 mei
Sunshine heeft samen met Reaching Hand gezongen tijdens de overhandiging van het
bevrijdingsvuur. De vlam was o.a. door Reaching Hand leden vanuit Wageningen naar Enkhuizen
gebracht.

Koorweekend Glitter & Glamour
Op 17-19 mei hield Sunshine een Glitter & Glamour koorweekend in de Zandkamp in Ermelo. We
werden vervoerd met de bus. Marion, Monique, Dimmie en Marlien hadden  het weekend
voorbereid. De locatie was zeer geschikt voor ons koor en was uigerust met een mooi speelveld en
een nieuwe keuken. We deden een Walk of Fame, gingen gokken in het casino en de zondagochtend
was een wellness-ochtend met yoga en bootcamp. En tussendoor werden we verwend met allerlei
luxe drankjes en hapjes.

Collecte Anjerfonds
Dinie Langedijk, Richard Huijerman en Bianca Busch hebben eind mei gecollecteerd tijdens de
collecteweek van het Anjerfonds. 1/3 deel van de opbrengst mocht de vereniging zelf houden. Dit is
echter niet de hoofdreden dat we meedoen. We doen met enige regelmaat een beroep op het Prins
Bernhard Cultuurfonds, de organisatie achter deze collecte. Zij waren ook dit jaar een belangrijke



sponsor (€ 1250,-) voor de jubileumcd. 4 wijken collecteren is onze tegenprestatie.

Rabobankfietstocht
Tien mensen (ook leden uit de jongste groep!) hebben voor Sunshine 40 kilometer door
Westfriesland gefietst tijdens de Rabobank sponsortocht op 14 juni. Dit leverde € 250 euro op voor
de verenigingskas.

Reünie, feestavond jubileum-cd
Sunshine heeft op 21 juni haar jubileum-cd "We make the sun shine" gepresenteerd in de Nieuwe
Doelen. De eerste exemplaren waren voor burgemeester Baas en Pater Peelen. Titel en ontwerp
waren van de kinderen zelf en werden onthuld op deze avond. Er werd een mini-concert gehouden
met nummers van deze cd.
Aan de avond was tevens een reünie verbonden. De band King Arthur and the Phat 7 verzorgde de
muziek de rest van de avond. Dit was tevens de afsluiting van het seizoen. De avond was goed
bezocht, vooral door ouders en aanhang van de huidige leden.

Sinterklaas
Na afloop van de repetitie op 28 november stond er een zak met cadeautjes voor de deur voor alle
kinderen van Sunshine. De cadeaus werden ook dit jaar geschonken door Intertoys.

Zingen bij lunch Zonnebloem
Op 29 november heeft Sunshine gezongen tijdens een lunch van de Zonnebloem in de Bonte Veer. Er
waren ongeveer 100 gasten en ze vonden het erg leuk om de kinderen te zien en te horen. Sunshine
zorgde er ook voor dat er 2 zwarte pieten langskwamen.

Noordhollands Kerstspektakel
Dit zou op 13 december in het AZ-stadion in Alkmaar plaatsvinden. Sunshine was (net als het jaar
ervoor) gevraagd om hier te zingen. Het kerstspektakel ging dit jaar wederom niet door om financiële
redenen (te weinig verkochte kaartjes). Voor alle partijen heel teleurstellend.

Kerstavond in de Nieuwe Doelen
I.v.m. het sluiten van het kerkgebouw werd ook in 2014 noodgedwongen uitgeweken naar de
Nieuwe Doelen voor kerstavond. Sunshine zong dit jaar samen met Reaching Hand in de viering van
20.00. Door deze samenwerking zat de Nieuwe Doelen vol en moesten er stoelen bijgeplaatst
worden. Het Middenkoor Joyful Spirit verzorgde de Kerstnachtviering.

Onderwerpen voor 2015

- Passion rond Pasen

- Rabobank fietstocht 6 juni (4 personen)

- Samen met andere kinderkoren zingen tijdens de Kerkennacht op 19 juni

- collecte Anjerfonds 31 mei - 6 juni (4 wijken)

- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip

- Koorweekend 4-6 september 2015

- Voorbereidingen groot concert, thema Hollywood/Film (begin 2017)


