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Amersfoort, april 2018 

 

Plan van Aanpak 2018 Zingen voor je Leven Amersfoort 
 

Reguliere activiteiten van het koor: 
Na een succesvolle zangmiddag in 2016, die ons veel nieuwe leden heeft opgeleverd, was 

het in 2017 van belang de balans in het koor te bewaken. Naast de steun vanuit het 

bestuur, heeft de dirigent een klankbordgroep waarmee de veranderingen in dynamiek 

van het koor besproken worden om de veiligheid en vertrouwdheid te waarborgen.  

We hebben nu een wachtlijst en zullen daarom geen activiteiten doen om leden te 

werven. Wel is het koor toe aan een eigen groot optreden in het voorjaar van 2018. 

 

Optredens: 
- Voorjaarsconcert in de Fonteinkerk te Amersfoort. 

- Samenwerking met de ‘Zingen voor je Leven’ koren van de Stichting Kanker in Beeld 

bijvoorbeeld tijdens de korendag(en). 

- Rondom Kerst een speciale bijeenkomst voor de vrijwilligers van het Toon Hermans 

Huis in Amersfoort. 

- Als de gelegenheid zich voordoet zijn we beschikbaar voor een optreden bij een 

organisatie die bij onze doelgroep en doelstellingen past.  (Bijv. op de afdeling 

Oncologie van het Meander ziekenhuis.) 

- Op verzoek bij uitvaarten van koorleden. 

 

Overige activiteiten specifiek voor fondsenwerving: 
- Communicatie/contact met (nieuwe) ‘vrienden’ en donateurs warm houden. 

- In het kader van subsidie-aanvraag bij de gemeente onderzoeken samenwerking 

met Ithaka (Spelen voor je Leven) en Toon Hermanshuis Amersfoort. 

- Ervaringen met onze communicatie-aanpak voor de zangmiddag van oktober in 

2016 verwerken in een communicatieplan t.b.v. voorlichting over het koor naar de 

lokale pers en media (flyers, persberichten etc.) o.a. voor het voorjaarsconcert. 

 
Voor algemene informatie zie ons beleidsplan. 

 

Namens het bestuur van  

Zingen voor je Leven Amersfoort 

 

Carola Holtslag, 
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