
Jaarverslag 2017 van Stichting ‘Zingen voor je Leven Amersfoort’ 
 
In het jaar dat we een zelfstandige stichting zijn geworden is het ledenaantal van het koor flink 
gegroeid. Het bestuur heeft een bovengrens gesteld bij 40 leden. Helaas had dit tot gevolg dat een 
aantal belangstellenden niet direct als lid kon worden toegelaten en er een wachtlijst moest worden 
ingesteld. Dat betekent, dat zowel aan het begin van 2017 als aan het einde van het jaar het 
ledenaantal op 40 stond. 
 

 

Repetitieochtend ‘Zingen voor je Leven Amersfoort’. 

 
“Voor mij is het koor een hele fijne en vertrouwde plek waar mijn verdriet en vreugde de ruimte krijgen. Het is een 
vrolijke noot in een sombere periode. De leden van het koor en in het bijzonder de begeleiding van Harry maken 
dat ik er iedere keer naar uitkijk.” 

 
Vanwege de sterke groei van het koor van 28 naar 40 leden was het belangrijk om de balans in het 
koor te bewaken. Naast de steun vanuit het bestuur, heeft dirigent/begeleider Harry de Beer een 
klankbordgroepje geformeerd waarmee de veranderingen in dynamiek van het koor besproken 
worden om de veiligheid en vertrouwdheid te garanderen. Veel bijeenkomsten van het koor stonden 
dan ook in het teken van het, op aandachtige, speelse en muzikale wijze, vormen van nieuwe eenheid 
in het koor. We kunnen constateren dat dit is gelukt. 
De startdag op 1 september in de Fonteinkerk droeg daar zeker ook aan bij. Het was weer een heel 
bijzondere dag. Dit keer onder andere met een workshop stembevrijding van Mariejan van Oort, die 
jarenlang een dierbare begeleider was van ZvjL Amersfoort. 
 
“De ‘veiligheid’ is de basis van waaruit we kunnen ‘zijn’ op die ochtend.  
Na het meditatiemoment laten horen wat op dit moment mijn klank is, en de klank van alle koorleden, en hoe dit 
in elkaar vloeit, dat blijft voor mij een topper. Zogenaamde ‘vrije geluiden’, werkt voor mij bevrijdend. 
Heerlijk, om al die lieve mensen weer te zien op die vrijdagochtend!" 

 
“Ik moet mij vrijdags soms ‘opwerken’ om naar het THH te gaan. Maar als ik jullie dan weer zie, is het een beetje 
of ik thuiskom.” 
 

We hebben in maart, heel verdrietig, afscheid genomen van ons koorlid Jan Evert Meijer. Tijdens zijn 
uitvaart heeft het koor gezongen. 
 
“Nu 7 maanden later en terugkijkend zie ik vooral dat het zingen in dit bijzondere koor mede bepalend is geweest 
om mijn leven opnieuw inhoud en vorm te geven. 
Verschillende vrijdagochtenden in de herfst bleven mijn tranen stromen, geraakt als ik was door een toon of een 
opmerking en soms tot aan huis toe. Mezelf dit in alle openheid toestaan is verrijkend geweest.” 

 
We namen in diezelfde periode, op een hele andere manier, afscheid van onze oprichtster én koorlid 
Patricia Deiters. Zij was in 2016 al teruggetreden uit haar officiële functies bij Kanker in Beeld en het 
landelijke ‘Zingen voor je Leven’-korennetwerk, maar koos er uiteindelijk toch ook voor om afscheid te 
nemen als koorlid van ons koor. 



We hebben haar in maart met veel enthousiasme en dankbaarheid toegezongen. Haar favoriete lied 
kreeg ze in de vorm van een symbolische gift. 
 

    

“Je moet zeilen op de wind van vandaag.”     Foto’s afscheid Patricia Deiters.  

 
“Ik ben zo blij met het koor. Zoals ik al eens gezegd heb voel ik me zo thuis en dat samenhorige dat we niets uit 
hoeven te leggen. Dat we onszelf mogen zijn met al onze eigenaardigheden. Ik voel me veilig daar in het THH en 
in het koor.” 

 
De traditionele Kerstbijeenkomst op 20 december voor de gastvrouwen van het Toon Hermans Huis 
Amersfoort was ook weer hartverwarmend. 
 
Het koor is niet alleen succesvol qua ledenaantal, ook financieel gezien is het bestuur trots dat het 
koor 2017 positief heeft kunnen afsluiten. Dit is mede te danken aan een aantal vrienden en 
donateurs, die het koor ook financieel een warm hart toedragen. Met name voor deze bijdrage zijn het 
bestuur en vanzelfsprekend ook de koorleden, uitermate dankbaar. Dit betekent dat de toekomst van 
het koor, dat voor velen een belangrijk anker is in een moeilijke tijd, er op dit moment rooskleurig 
uitziet.  
 
Een belangrijke mijlpaal in 2017 was het verkrijgen van de ANBI-status. Zingen voor je Leven heeft 
met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 de ANBI-status verkregen. Deze status maakt het 
mogelijk dat vrienden en donateurs hun gift kunnen aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. 
Extra aantrekkelijk in dit verband is de overeenkomst periodieke gift, die een aantal donateurs met 
Zingen voor je Leven Amersfoort hebben afgesloten.  
 
In 2017 bestond het bestuur uit 4 personen, t.w. Carola Holtslag (voorzitter), Irma Beukenkamp 
(penningmeester), Sjannie Luykx (secretaris) en Gert Kok (bestuurslid/coördinator). Per 31 december 
2017 is Sjannie Luykx teruggetreden en heeft Ansje Struijlaart haar plaats als secretaris 
overgenomen. Het bestuur is in 2017 8x bij elkaar geweest. Bij één van deze vergaderingen was ook 
Harry de Beer (dirigent) aanwezig om toekomstige activiteiten te bespreken. 
 
Daarmee werden de voorbereidingen voor het voorjaarsconcert op 25 maart 2018 gestart. 
 
April 2018, bestuur Stichting ‘Zingen voor je Leven Amersfoort’. 
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Dit koor is onderdeel van Zingen voor je Leven, het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. 

Meer informatie: www.zingenvoorjeleven.nl 

http://www.zingenvoorjeleven.nl/

