
 

Jaarverslag 2020 Vereniging Kinderkoor Sunshine 
 

Vereniging en Bestuur 

Kinderkoor Sunshine is sinds 1998 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.  
In 2019 is gestart met het kleuterkoor, voor kinderen vanaf 4 jaar. Het kleuterkoor is een onderdeel van 
kinderkoor Sunshine en valt ook onder het bestuur van kinderkoor Sunshine. 
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 
 

leden januari 2020 september 2020 december 2020 

    

kleuterkoor 11 7 (+1 proef) 8 

kinderkoor 21 24 (+ 1 proef) 32 

 
De contributie voor het seizoen 2020/2021 bedraagt  
€ 45,00 voor het kinderkoor (dit is ongewijzigd sinds 2010/2011) 
€ 30,00 voor het kleuterkoor (of 10 repetities voor 10 euro als kinderen nieuw zijn) 
Alle kinderen mogen een maand gratis op proef komen zingen, alvorens lid te worden. 

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. 

Bestuursleden  
Voorzitter   Jacintha Floris  
Secretaris    Marion de Vries  
Penningmeester  Lisanne Brozius   
Algemeen lid en Notulen  Dinie Langedijk tot juni 2020 
Algemeen lid en PR/Website Silvia Schuts 
Algemeen lid en Notulen Leonie van dijk 
Algemeen lid   Jolien Marsman 

Wisseling bestuursleden in 2020:  
Penningmeester Johan Bregman is gestopt per januari 2020 en vervangen door Lisanne Brozius. Dinie 
Langedijk is per juni 2020 gestopt. Marion de Vries en Silvia Schuts hebben ook aangegeven te willen 
stoppen. Nieuwe bestuursleden zijn daarom nog steeds van harte welkom.  

De functie van secretaris is dus vacant. Deze functie omvat de volgende werkzaamheden: 
* e-mail sturen naar de leden na de bestuursvergadering en indien nodig tussendoor.  
* Inkomende e-mails verzamelen voor de volgende bestuursvergadering óf beantwoorden. 



* verwerking in-/uitschrijving leden in samenwerking met penningmeester  
* secretarieel jaarverslag voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering aanleveren 

Het bestuur heeft in 2020 7 bestuursvergaderingen gehouden. Waarvan 3 bij de bestuursleden thuis,  2 
digitaal en 2 in het parochiecentrum.    
Hierin werden de reguliere zaken besproken zoals financiën, planning van de agenda, aanvragen voor 
optredens, evaluatie van optredens, muziekarchief, post, ledenzaken, PR.  
Het bestuurlijk seizoen werd in september gestart met een bestuursvergadering. Vanwege corona-
maatregelen was een andere (meer informele) start te ingewikkeld. 
 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 31-1-2020. Deze werd door 4 bestuursleden en 9 ouders 
bijgewoond (in 2019: 3 ouders, in 2018: 6 ouders, in 2017: 4 ouders, in 2016: 7 ouders). Ria vergaderde 
samen met de kinderen. 

DIRIGENT EN COMBO 
Ria van Bijnen had de muzikale leiding. Ons vaste combo bestond uit Koen de Rooij op de drums en Anouk 
Hudepohl op de piano. Anouk heeft i.v.m. zwangerschap en bevalling aangegeven dat zij vanaf februari 2020 
minder uren wil begeleiden. Dion Harlaar is haar vaste vervanging en begeleidt ook de kleuterrepetities. 

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.kinderkoorsunshine.nl was de agenda te raadplegen. 

P.R. werd gedaan via website, facebookpagina, nieuwsbrieven scholen  en andere media zoals KONTAKT,  
het informatieblad van de parochie. Helaas ging het vanuit de kant van de redactie van KONTAKT een aantal 
keer niet goed waardoor er geen ingezonden kopij is geplaatst.   
Er is in de corona-quarantaine periode een thuisconcert opgenomen en op YouTube / Facebook gezet. 
Tevens zijn door Koen de Rooij promotiefilmpjes van zowel het kleuter- als het kinderkoor gemaakt. Deze 
staan op het YouTube-kanaal van Sunshine 

 

Kerkelijke zaken 

KERKVIERINGEN 
We zijn als koor verbonden aan de katholieke kerk in Enkhuizen. Wij mogen gebruik maken van faciliteiten en 
oefenruimte. Ook krijgen we een jaarlijkse vergoeding van de parochie. Afspraak is dat wij zingen bij 
kerkvieringen. We hebben in 2020 onze medewerking verleend aan 2 gezinsvieringen (in januari en maart)  
Per medio maart waren strenge corona-maatregelen van kracht en mocht er niet meer worden gerepeteerd 
en waren ook geen kerkvieringen meer mogelijk. 
Na de zomer waren de maatregelen soepeler. Er mocht weer worden gerepeteerd en er werden weer 
vieringen gehouden waarbij mocht worden gezongen door een koor van max. 8 personen. Deze restrictie van 
8 personen gold ook voor de kinderen. Dit was voor Sunshine geen aanvaardbare optie.  
Per medio december was er weer sprake van strengere corona-maatregelen en zijn kerstvieringen en 
koorrepetities niet doorgegaan. 
 
OVERIGE 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. De gezinsvieringen zijn in bijna alle gevallen ook door Jacintha 
samengesteld. 
 

http://www.kinderkoorsunshine.nl/


Optredens en overige activiteiten 

 
12-1 Optreden in Overvest  
Kleuterkoor en kinderkoor gaven samen een optreden in Overvest. Optreden was een uur met een pauze. 
We zijn hier al een paar keer geweest en het is altijd fijn om daar op te treden. 
 
13-3 Alle repetities en optredens worden geannuleerd i.v.m. het corona-virus. Alleen nog digitale repetites 
In eerste instantie t/m 31 maart, maar dit werd steeds verlengd. Hierdoor konden we t/m de zomervakantie 
niet zingen.  
In deze periode heeft Ria iedere week een thuisrepetitie gegeven. Voor het kleuter- en kinderkoor aparte 
opnames.  De filmpjes hiervan konden bekeken worden via YouTube.  
Ook Dion Harlaar heeft pianobegeleiding ingespeeld, welke via zijn eigen Vimeo kanaal kon worden bekeken. 
Ouders kregen de mogelijkheid om een deel van de contributie terug te vragen. De meeste ouders hebben 
dit niet gedaan en hebben de reeds betaalde contributie geschonken aan de vereniging. 
 
5-5 Ria 65 
Veel kinderen hebben gehoor gegeven aan de oproep om corona-proof iets leuks te doen voor de verjaardag 
van Ria in de vorm van een kaart, bericht of filmpje.  
 
25-5 Sing a song for the peace – thuisoptreden (digitaal) 
Alle leden van het kinderkoor hebben thuis solo Sing a song for the peace opgenomen. Koen de Rooij heeft 
hiervan een mooie compilatie gemaakt. Deze is openbaar verspreid via YouTube en Facebook. 
 
21-6 Sunshine’s got Talent (digitaal) 
Vanwege corona-maatregelen kon dit niet fysiek plaatsvinden. Als alternatief konden de kinderen een filmpje 
insturen van iets waar ze talent voor hebben. Ria moest de nodige telefoontjes plegen maar uiteindelijk 
hebben toch veel kinderen iets ingestuurd. Koen heeft hier een mooie compilatie van gemaakt. En alle 
deelnemers kregen 27 juni  persoonlijk thuis een mooie medaille en snoep uitgereikt door Jacintha en Ria. 
 
25-9 Nieuwe shirts en promotie-films 
De oude Sunshine shirts waren sterk verouderd en bovendien misten we kleutermaten.  Daarom hebben we 
dit jaar nieuwe blauwe shirts aangeschaft om te gebruiken bij optredens etc. Deze zijn op 25 september voor 
het eerst gedragen tijdens het maken van promotiefilmpjes voor beide koren. De filmpjes zijn te zien op ons 
YouTube-kanaal. 
 
5 t/m 25 -10 Rabo Clubsupport 2020 
Leden van de Rabobank konden in deze periode hun stemmen uitbrengen op diverse stichtingen en 
verenigingen in Westfriesland.  Er was € 350.000,00 te verdelen. Sunshine heeft € 274,02 ontvangen. 
 
20-11 Sinterklaas 
Dit jaar kon Sinterklaas niet gevierd worden met een live-bezoek en/of Sint-viering in de kerk. Daarom is met 
behulp van Koen, Eva Smit en Robbin Wit een leuke sinterklaasfilm opgenomen. Deze werd vertoond tijdens 
de repetitie. Na afloop konden de kinderen op speurtocht naar een cadeautje.  
 
20-12 Niet doorgegaan: het Sunshine kerstfeest  
Vanwege beperkingen met bezoekersaantallen in de kerk en het grote aantal leden,  was besloten om geen 
gezins-kerstviering te organiseren. In plaats daarvan zou op 20 december een kerstfeest zijn van 17.00-19.00 
uur voor de leden van het koor. Ook niet-leden konden zich opgeven. Zingen, een kerstverhaal, knutselen en 
samen eten was het idee. Helaas kon dit op het laatste moment niet doorgaan vanwege aangescherpte 
corona-maatregelen. We hopen ergens in 2021 een vervangend feestje te kunnen organiseren.  
 
 

 
 



Onderwerpen voor 2021 

• Rabo ClubSupport 2021 

• Feestje ??  

• Uitje ?? 

• KoopKorenFestival ?? 

• The Passion, een groot openluchtconcert, samen met jongerenkoor Reaching Hand. Oorspronkelijk 
gepland in 2021, nu verschoven naar de Paasweek van 2022 

• ??? we zitten nog midden in een coronapandemie en hebben nog weinig zicht op de mogelijkheden 
in 2021 

 


