
 

Jaarverslag 2016 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 een 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.  
 
Leden en contributie 
Het ledenaantal bedroeg in januari 25.  
Na de zomervakantie zijn 2 leden doorgestroomd naar Reaching Hand en is er 1 kind gestopt. 
In december had het koor een ledenaantal van 24 (9 in de groep 6-10 jaar, 15 in de groep 10-14 jaar) 
Met name de terugloop van kinderen die starten in de jongste groep baart zorgen. 
 
De contributie voor het seizoen 2016/2017 bedraagt € 45,00 (dit is ongewijzigd sinds 2010/2011). 

Bestuur 
Het bestuur moet ten minste uit 3 leden bestaan. Bestuursleden worden benoemd uit wettelijk 
vertegenwoordigers van de kinderkoorleden.  
In het bestuur mogen 2 bestuursleden geen wettelijke vertegenwoordigers zijn van de leden.  

Bestuurleden  
Voorzitter   Jacintha Floris  
Secretaris    Marion de Vries  
Penningmeester  Monique de Lange 
Huishoudelijke zaken  Marlien van Westen, tot juli 2016 
Pr-activiteiten/website                Marion de Vries 
Algemeen lid   Dimmie Vervorst, Richard Roosendaal  
Notulen    Dinie Langedijk  

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden waarvan de kinderen lid zijn van het kinderkoor. Liefst 
uit de jongste groep. Richard Roosendaal heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid.  

Het bestuur heeft in 2016 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 tapas bij Dimmie thuis.  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 29 januari 2016. Deze werd door alle bestuursleden en 7 
ouders bijgewoond.  

Dirigent en combo 
Ria van Bijnen had de muzikale leiding. Ons combo bestond uit Koen de Rooij op de drums en 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. 
Ook op de website www.kinderkoosunshine.nl was de agenda te raadplegen. 

P.R. werd voornamelijk gedaan via persberichten naar de diverse media (NHD, huis-aan-huis blaadjes, Radio 
Enkhuizen en de Enkhuizer t.v. krant). Dit jaar ging de aandacht uit naar The Passion in de Westerkerk. 
Op de website en facebookpagina werden nieuwsitems geplaatst. 
Ons oude promotiebord is vervangen door 2 rolbanners die makkelijker te vervoeren zijn. 

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.  
 
Kerkvieringen 
Conform afspraken hebben we in 2016 onze medewerking verleend aan gezinsvieringen (7) en de 
kerstavond-viering. 
Tijdens de 1e communieviering op 24-4 (kinderen uit Enkhuizen en Grootebroek) zong Sunshine in de 
Johannes de Doperkerk in Grootebroek samen met het kinderkoor Happy Kids. 
Ook is tijdens de 1e communieviering op 29-5 in de Krijtbergkerk in Amsterdam gezongen. 
Dit jaar zongen we niet met Pasen tijdens een viering. In plaats daarvan zongen we in The Passion op Goede 
Vrijdag. 
Eva Smit (lid van Reaching Hand) heeft samen met Sonja van Dansik en Jacintha Floris diverse gezinsvieringen 
gemaakt.   

 
Optredens en overige activiteiten 

 
The Passion 25-3 
Op Goede Vrijdag, 25-3, voerde Sunshine samen met Reaching Hand en gastmuzikanten een eigen 
voorstelling van The Passion op. Dit was een combinatie van vertelling, film, toneel en zang. Van deze 
voorstelling is een dvd gemaakt. 

Workshop + uitvoering Nationale Opera & Ballet 17-4 

De Ballade van Mizzie Moon, een voor de gelegenheid geschreven lied, werd voorafgaand aan deze dag door 
15 kinderkoren uit het gehele land ingestudeerd. Op de dag zelf kregen de kinderen nog diverse workshops. 
De afsluiting was een gezamenlijk optreden voor publiek. 
Ouders konden tegen betaling mee met de bus. 

Koninklijke onderscheiding Ria van Bijnen 29-4 
Ria is onderscheiden met een koninklijk lintje. Dit voor haar muzikale verdiensten aan diverse koren, 
muziekverenigingen. Ook geeft ze muziekles aan jongeren met een verstandelijke beperking. 
 
Herdenking monument Nelson Mandeladreef 4-5 
Een aantal leden van Sunshine en Reaching hebben zich spontaan gemeld om op 4 mei een speciaal voor de 
gelegenheid geschreven lied (door Hans Malagride) te zingen. Deze herdenking werd bijgewoond door de  
burgemeester. 
 
Blokfluitles 
Na de meivakantie zijn 5 kinderen uit de oudste groep gestart met blokfluitles. Na de zomervakantie is er nog 
1 kind bijkomen. Ze hebben opgetreden tijdens de Halloweenfair op de Gouwe Stek in Bovenkarspel en 

http://www.kinderkoosunshine.nl/


tijdens de kerstavond-viering. Na de zomervakantie is de groep i.v.m. niveauverschil gesplitst in 2 groepen. 
Jacintha en Marion geven de lessen. 
 
Collecte Anjerfonds 
Richard Roosendaal en Kathelijn Zwaan hebben eind mei gecollecteerd tijdens de collecteweek van het 
Anjerfonds. 1/3 deel van de opbrengst mocht de vereniging zelf houden.  
 
Rabobankfietstocht 
Zaterdag 11 juni heeft het team Sunshine een prachtig rondje West-Friesland gefietst om 250 euro voor de 
verenigingskas te verdienen. Er was dit jaar helaas maar 1 lid die meefietste.  

Deen Jeugdsponsoractie  
We mochten dit jaar meedoen met de Deen Jeugdsponsoractie van 18-9 t/m 29-10. Onze koker stond bij 
Deen op het Koperwiekplein. Hier hebben we ook een half uur gezongen ter promotie van de vereniging. De 
actie heeft ons € 969,48 opgeleverd.  

Koopkorenfestival Enkhuizen 2-10 
Sunshine zong 1x bij de IJskoninginnen. Na afloop kregen alle kinderen een ijsje.  

Kerst in de Wester 18-12 
Een kerstconcert waaraan diverse koren en muziekgezelschappen deelnamen: Sunshine, Reaching Hand, 
Hale Bop-4, Stem en Snaren, K.S.M, Voice Over. 

Onderwerpen voor 2017 

-  Nieuwjaarsfeestje op 7 januari 

- Zingen in Rigtershof op 24 februari 

- Voorbereiding concert met als thema Hollywood / film. Uitvoering in 2018 in Het Postkantoor 

-  Koorweekend 17-19 juni: thema beestenboel 

- collecte Anjerfonds 14-20 mei  

- Rabobank fietstocht. Datum is nog niet bekend 

 


