
 

Jaarverslag 2015 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.  
 
Lidmaatschap 
Het ledenaantal bedroeg in januari 33. Na de zomervakantie is  1 lid doorgestroomd naar Reaching Hand, zijn 
er kinderen gestopt en zijn er ook een paar nieuwe kinderen bijgekomen. In december had het koor een 
ledenaantal van 25 (11 in de groep 11-14 jaar, 14 in de groep 6-10 jaar) 
 
De contributie voor het seizoen 2015/2016 werd niet verhoogd en bedraagt € 45,00 sinds 2010/2011. 

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 die geen wettelijke vertegenwoordigers zijn 
van de leden. Op dit moment voldoen we hier niet aan en zijn we dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden waarvan de kinderen lid zijn van het kinderkoor. 

Bestuurleden  
Voorzitter   Jacintha Floris  
Secretaris    Marion de Vries  
Penningmeester  Monique de Lange 
Huishoudelijke zaken  Marlien van Westen 
PR activiteiten/website               Marion de Vries 
Algemeen lid   Dimmie Vervorst, Marjo de Jong tot maart 2015, Richard Roosendaal  
                                                         vanaf maart 2015 
 
Notulen    Dinie Langedijk (geen bestuurslid)  

Het bestuur heeft in 2015 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 in augustus 
gestart met een high tea bij Monique thuis.  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 30 januari 2015. Deze werd door 5 bestuursleden, 7 
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 soms 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. De 
kinderen die nog geen lid waren en kregen rond de maand december (met afwijkende repetitietijden, 
verhuizing naar het Kwakerspad en veel optredens) de informatie op papier mee naar huis.  
Ook op de website www.kinderkoosunshine.nl staat de agenda. 

P.R. werd voornamelijk gedaan via persberichten naar de diverse media (NHD, huis-aan-huis blaadjes, Radio 
Enkhuizen en de Enkhuizer t.v. krant). In de meeste gevallen werd nieuws ook geplaatst. Dit jaar betrof het 
met name The Passion en Kerst op het Zuiderkplein.  
Op 26 juni was er een Sing-In en Ria is diverse scholen langs geweest met flyers om kinderen enthousiast te 
maken voor Sunshine. Zij konden ook nog meedoen met het kerstoptreden op het Zuiderkerkplein. 
Op de website en facebookpagina werden nieuwsitems geplaatst. 
Ons promotiebord wordt in 2016 vervangen door een rolbanner. 

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. Het Parochiecentrum is enige tijd gebruikt als 
kerk, evenals de Nieuwe Doelen (Kerst en Pasen). Nadat de Westerkerk als nieuwe locatie niet doorging, is de 
voormalige bibliotheek aan het Kwakerspad aangekocht.  
Vanaf 27 november 2015 repeteren we hier in een eigen oefenruimte. Vanaf 13 december 2015 zijn hier ook 
alle kerkvieringen. De inwijding was op 20 december. Sunshine zong hier samen met Joyful Spirit, Reaching 
Hand en Sint Caecilia.  
 
Kerkvieringen 
Conform afspraken hebben we in 2015 onze medewerking verleend aan gezinsvieringen (8) en andere 
vieringen (Pasen, inwijding kerk, Kerst) in het parochiecentrum, de Nieuwe Doelen en de nieuwe kerk op het 
Kwakerspad.  
Tijdens de 1e communieviering (kinderen uit Enkhuizen en Grootebroek) zong Sunshine in de Johannes de 
Doperkerk in Grootebroek samen met het kinderkoor Happy Kids. 
Eva Smit (lid van Reaching Hand) heeft samen met Sonja van Dansik diverse gezinsvieringen gemaakt.  
Assistentie hierbij is nog altijd welkom. 

 
Optredens en overige activiteiten 

 
The Passion 
Sunshine voerde voor een groot publiek een eigen Passion op in de Nieuwe Doelen op paaszaterdagmiddag  
4 april. Dit was een combinatie van vertelling, toneel en zang. Een aantal oud-leden zongen deze voorstelling 
mee. Stefan Karsten speelde de rol van Jezus.  

5 mei 

Sunshine zong op Bevrijdingsdag 5 mei op het TOPfestvial bij de Drommedaris.  

Collecte Anjerfonds 
Marlien van Westen, 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 niet de 
reden dat we collecteren.  We doen met enige regelmaat een beroep op het Prins Bernhard Cultuurfonds 
voor sponsoring van projecten.  

http://www.kinderkoosunshine.nl/


Rabobankfietstocht 
Zaterdag 6 juni heeft het team Sunshine een prachtig rondje West-Friesland gefietst om 250 euro voor de 
verenigingskas te verdienen. Er waren naast bestuursleden en ouders 5 kinderen die meefietsten (Vilmar, 
Manouk, Isa, Evie en Sarah). 
 
Kerkennacht 
Kinderkoren Sunshine en Eigenwijs mochten Kerkennacht 2015 op 19 juni in Enkhuizen samen openen door 
te zingen vóór de Westerkerk. In de kerk zelf zongen de kinderen ook nog een paar nummers, die door de 
koren samen waren ingestudeerd. 
 
Sint Nicolaaspension 
Op 28 juni heeft Sunshine opgetreden in het Sint Nicolaaspension in Enkhuizen. 

Koorweekend Griezelen  
Van 4-6 september was het thema griezelen tijdens het koorweekend in de Zandkamp in Ermelo. Het weer 
viel enigszins tegen maar we hebben toch alle geplande activiteiten kunnen doen (vossenjacht, spokentocht, 
enge dingen eten, spellencircuit.  

Deen Jeugdsponsoractie  
We mochten dit jaar meedoen met de Deen Jeugdsponsoractie van 6-9 t/m 17-10. Onze koker stond in de 
Vijzelstraat in Enkhuizen, hier hebben we ook een half uur gezongen ter promotie van de vereniging. De actie 
heeft ons € 858,95 opgeleverd. Ingediende project was The Passion 2016. 

Sinterklaas 
2 Pieten brachten cadeaus tijdens de repetitie op 4 december. De cadeaus werden ook dit jaar geschonken 
door Intertoys. 

Kerstmusical basisschool de Hoeksteen 
Op 16 december konden Sunshineleden meezingen tijdens de kerstmusical op de Hoeksteen. Ria had op deze 
school de liedjes ingestudeerd. Er waren deze dag 3 voorstellingen. Een stuk uit deze voorstelling werd ook 
gebruikt in de gezinsviering op kerstavond. 

Kerst op het Zuiderkerkplein 
Op woensdag 23 december zong Sunshine samen met Reaching Hand in het voorprogramma van het 
theaterstuk Vonken. Het was een buitenoptreden op een groot overdekt podium op het Zuiderkerkplein. Het 
optreden was ook te volgen op grote LED-schermen. 

Onderwerpen voor 2015 

-  The Passion op 25 maart (Goede Vrijdag) samen met Reaching Hand in de Westerkerk  

- Kinderkorenfestival Nationale Opera & Ballet Amsterdam op 17 april. Deze dag is een  

 kennismaking met de kunstvorm opera door middel van workshops spel, beweging en theater. 

-  Zingen tijdens de 1e communieviering in RK kerk de Krijtberg in Amsterdam op 29 mei 

- collecte Anjerfonds 29 mei – 4 juni  

- Rabobank fietstocht 11 juni 

- Oefenen evacuatieplan op een onverwacht tijdstip in de nieuwe locatie 


