
BELEIDSPLAN KINDERKOOR SUNSHINE  

 

Inleiding   

Vereniging kinderkoor Sunshine uit Enkhuizen is een vereniging voor leden in de leeftijdscategorie 

van 6 t/m 14 jaar. Het koor repeteert wekelijks en verzorgt regelmatig optredens op diverse podia. 

Het koor is toegankelijk voor alle kinderen ongeacht  gezindte, afkomst, muzikale kwaliteiten of 

beperking.  

 

Strategie 

De vereniging heeft als doel 

- het beoefenen en bevorderen van de zangkunst in het algemeen. 

- het op jonge leeftijd interesseren in muziek  

- het uitvoeren van muziek in de RK kerk in Enkhuizen en op diverse andere lokaties 

- het lidmaatschap ook in de toekomst toegankelijk te houden voor alle kinderen in de    

leeftijdscategorie van 6-14 ongeacht  gezindte, afkomst, muzikale kwaliteiten of beperking.  

- bij te dragen aan een sociale samenleving 

- het behartigen van de belangen van de leden met betrekking tot bovenstaande doelstellingen in de 

ruimste zin des woords 

De vereniging wil dit doel bereiken door 

- het organiseren van wekelijkse repetities 

- het organiseren van optredens in zowel kerkelijk als niet-kerkelijk verband 

- mogelijkheden te scheppen om kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een 

beperking aan de vereniging te laten deelnemen. 

- deel te nemen aan acties voor goede doelen 

- contributie en giften uitsluitend aan te wenden ter verbetering  van de ideële en stoffelijke 

behoeften van de leden en het bekostigen van andere wettelijke middelen welke aan het doel 

verbonden kunnen zijn. 

De werkzaamheden binnen de vereniging bestaan uit 

- het bevorderen van koorzang door middel van zangtechniek, ademhalingstechniek en 

podiumpresentatie.  

- het organiseren van en begeleiden naar optredens 

- het bevorderen van saamhorigheid via diverse activiteiten zoals een koorweekend, 

knutselmiddagen, sport- en spelactiviteiten. 

- de naamsbekendheid van de vereniging vergroten via media en promotionele activiteiten 

- het maandelijks informeren van leden en contactpersonen vanuit het bestuur 

- ledenwerfacties organiseren 

- toezicht houden op inkomsten en uitgaven  

- contacten onderhouden met externe partijen omtrent optredens 

De vereniging heeft geen winstoogmerk. 

Alle ontvangen inkomsten worden gebruikt om bovenstaande doelstellingen te bereiken.  



Bestemmingen: bladmuziek, concerten, reiskosten naar concerten, koorweekend, onkosten pianist, 

aanschaf en reparatie muziekinstrumenten, uniformkleding, bank- en verzekeringskosten. 

 

Beleid 

De vereniging heeft als doelstelling om 2 keer per maand een optreden te verzorgen.  In kerkelijk of 

niet-kerkelijk verband. In veel gevallen onbezoldigd.  

Ook streeft de vereniging er naar om voor speciale doelgroepen, goede doelen en bijzondere 

gelegenheden op te treden.  

Verder organiseert Sunshine grote concerten in een samenwerkingsverband met muziekverengingen 

en dansscholen. 

Om bovenstaande mogelijk te maken wordt wekelijks gerepeteerd in 2 groepen.   

Naast deze optredens streeft Sunshine er naar om ook nevenactiviteiten te organiseren zoals 

knutselmiddagen, bezoek van Sinterklaas, het opnemen van een cd of een feestavond. 

De vereniging ontvangt een jaarlijks contributie van de leden en een jaarlijkse gift van de RK parochie 

in Enkhuizen.  

Voor optredens ontvangt de vereniging in een enkel geval een onkostenvergoeding.  

Voor grote concerten wordt sponsoring gevraagd bij vermogensfondsen en de gemeente. 

Het vermogen van de instelling wordt beheerd door de penningmeester. De penningmeester legt op 

iedere bestuursvergadering (iedere 6 weken) verantwoording af over dit vermogen en de uitgaven. 

De jaarlijkse controle geschiedt door een kascommissie die bestaat uit 2 wettelijke 

vertegenwoordigers van de leden. Zij worden gekozen op de algemene ledenvergadering. 

 

Beheer 

Bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning 

 

Beheerkosten bedragen 2% (bankkosten en administratieve kosten) van de inkomsten. 

De vereniging ontvangt de inkomsten op een bankrekening. Hieraan gekoppeld is een spaarrekening 

waar gereserveerd vermogen tijdelijk geparkeerd wordt. 

Voor uitkering van ontvangen inkomsten wordt goedkeuring gevraagd aan het bestuur bestaande uit  

Voorzitter, penningmeester, secretaris en 4 algemene bestuursleden.  

Ten minste 5 bestuursleden vertegenwoordigen wettelijk een lid van de vereniging. 

 De bestuursleden worden verkozen via een  jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 

Toekomstplannen  

Het verenigingsjaar bestaat ieder jaar uit wekelijkse repetities en een maandelijkse optredens in de 

RK kerk in Enkhuizen. 

Daarnaast wisselen de optredens/podia per seizoen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. 

Dit is af te lezen aan bijgevoegde activiteitenagenda. Dit wordt in de toekomst voortgezet.  



De wens is om deelname aan kinderkorenfestivals frequenter te doen indien financieel haalbaar. 

Ook de komende jaren is het streven om jaarlijks een uitje (dag of weekend) te organiseren indien 

financieel mogelijk. 

Verder is het bestuur bezig met de voorbereiding van grote concerten in 2013 en 2015. 

Tevens liggen er plannen klaar om een CD te maken. 

 

 


