
 

Jaarverslag 2017 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 
in januari: 24 
in december: 28 
Na de zomervakantie zijn 3 leden doorgestroomd naar Reaching Hand. Zij zingen dit jaar ook nog bij 
Sunshine. 1 lid is gestopt. 
 
De contributie voor het seizoen 2017/2018 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 officieel 2 bestuursleden zitting hebben die geen wettelijke vertegenwoordigers zijn 
van de leden.  

Bestuurleden  
Voorzitter   Jacintha Floris  
Secretaris    Marion de Vries  
Penningmeester  Monique de Lange tot oktober 2017, Johan Bregman vanaf oktober 2017 
Pr-activiteiten/website                Marion de Vries 
Algemeen lid   Dimmie Vervorst 
Algemeen lid en Notulen  Dinie Langedijk  

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden waarvan de kinderen lid zijn van het kinderkoor. Liefst 
uit de jongste groep. Marion de Vries heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Zij blijft aan zolang 
er nog geen vervanging is, echter zal dan minder bijdragen aan het organiseren van diverse evenementen. 
Mogelijk zal er in dat geval toch meer een beroep op ouders moeten worden gedaan. 

Het bestuur heeft in 2017 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 Johan thuis.  
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 20-1-2017. Deze werd door 5 bestuursleden en 4 ouders 
bijgewoond. De aanwezigheid van ouders laat een daling zien (in 2016: 7 ouders). 



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 is gestopt met begeleiden op de piano.  
We hebben 2x een invaldirigente gehad: mevr. Toos Sijs. Dit beviel beide partijen goed. 

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 hadden we geen grote evenementen om te promoten en ging 
de aandacht uit naar het werven van nieuwe leden. Tevens werd hiermee aandacht gevraagd voor ons 
concert in 2018.   
Op de website en facebookpagina werden nieuwsitems geplaatst.  
Ook zijn er nieuwe flyers gedrukt om uit te delen bij diverse gelegenheden. 
 

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 2017 onze medewerking verleend aan gezinsvieringen (10), Kerkennacht in 
de Zuiderkerk en de kerstviering. Deze was dit jaar al om 17.00 uur. 
Tijdens de 1e communieviering op in 2017 in Grootebroek heeft Sunshine niet gezongen omdat dit midden in 
de meivakantie viel. 
Dit jaar zongen we niet met Pasen tijdens een viering.  
Eva Smit (lid van Reaching Hand) heeft samen met Sonja van Dansik en Jacintha Floris diverse gezinsvieringen 
gemaakt.   

 
Optredens en overige activiteiten 

 
Nieuwjaarsdisco 7-1 
Na de gezinsviering op zaterdagavond hadden we een gezellige nieuwjaarsdisco in het parochiecentrum. 
Leden mochten vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Er werd gedanst en karaoke gezongen. Tevens werd 
de promotiefoto gemaakt voor ons Sunshine goes to Hollywood concert. Deze is geplaats in de brochure van 
Theater Hét Postkantoor in Bovenkarspel.  

Optreden verzorgingshuis Rigtershof in Grootebroek 24-2 
Hier hadden we nog niet eerder gezongen. De bewoners hebben ervan genoten. 

Optreden verzorgingshuis Overvest en Enkhuizen 7-4 
Op een vrijdagavond (handig voor ons). Er waren veel mensen komen luisteren.  
 
Collecte Anjerfonds 14/20-5 
Marjo Lub heeft gecollecteerd tijdens de collecteweek van het Anjerfonds. 1/3 deel van de opbrengst mocht 
de vereniging zelf houden.  
 

http://www.kinderkoosunshine.nl/


Rabobankfietstocht 10-6 
Team Sunshine een prachtig rondje West-Friesland gefietst om 250 euro voor de verenigingskas te 
verdienen. Mede dankzij Reaching Hand hadden we 8 fietsers. Dit was de laatste keer. De sponsoring gaat 
vanaf volgend jaar op een andere manier: Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank gaan via 
stemmen bepalen hoe de gelden verdeeld worden. 
 
Koorweekend De Boomstronk in Otterlo 16-6 t/m 18-6 
Vervoer met de bus. Thema was Beestenboel: boerengolf, levend stratego, toneelstuk Wie heeft er op mijn 
hoofd gepoept.   
 
Kerkennacht in de Zuiderkerk 23-6 
We zongen buiten, samen met kinderkoor Eigenwijs. Begeleiding door carillon.  
 
UITdagend Enkhuizen 30-9 
Dit werd voor de 1e keer georganiseerd in de binnenstad van Enkhuizen. Helaas viel het samen in het 
weekend van het KoopKorenFestival. Vanwege het slechte weer kon een buitenoptreden niet doorgaan en 
moesten we zingen in de Westerkerk. Dit concept gaat volgend jaar een vervolg krijgen op 8 september. 

Halloweenfair 14-10  
Optreden op camping de Gouwe Stek. Deze stond geheel in het teken van Halloween. Jammer genoeg liet de 
geluidstechniek te wensen over.  

Gezinsviering met Zwarte Pieten 3-12 
Na afloop van de gezinsviering was er voor ieder lid een cadeautje. Net als in 2016 zelf gekocht. Deze werden 
uitgedeeld door 2 Zwarte Pieten (van Reaching Hand). 

 

Onderwerpen voor 2018 

-  Zingen in het Westfries Gasthuis op zondag 22 april 

- Zingen in Overvest. Datum zondag 10 juni 

- Voorbereiding en promotie Sunshine goes to Hollywood. Uitvoering 30-6-2018 in Hét Postkantoor 

- Rabobank Clubkas Campagne. Nieuw concept. Info volgt 

-  UITdagend Enkhuizen 8 september 

-  KoopKorenFestival 7 oktober 

-  Dagtrip in het najaar 

- Brandoefening 

 

 


