
Jaarverslag 2021             Stichting Zingen voor je Leven Amersfoort 
 

 
Activiteiten Koor 
 
Het koor had in december 2021 33 koorleden. Er zijn 2 koorleden en 2 
oud-koorleden overleden, 1 koorlid is gestopt met het koor. Er kwamen 
dit jaar 3 nieuwe koorleden bij. Er was geen wachtlijst.  
 
 
Zoom- én live-bijeenkomsten: 
Dit jaar hebben we net als in 2020 besloten om 2 extra bijeenkomsten 
in de zomermaanden te houden. In totaal waren het 23 bijeenkomsten, 
waarvan 13 digitaal via Zoom, één bijeenkomst in december werd 
geannuleerd en de overige 9 waren live in en om de Fonteinkerk. 
Net als vorig jaar viel op dat bij de live-bijeenkomsten meer deelnemers aanwezig waren en dat de 
waardering hiervan hoog is. Zoom wordt door verscheidene koorleden wel gewaardeerd, maar het 
effect ervan is toch wezenlijk anders.  
De zoombijeenkomsten werden opgenomen en verstuurd naar alle koorleden. Deze werden per 
bijeenkomst gemiddeld 25-30 keer (her)bekeken door de koorleden.  
 
Onze twee extra bijeenkomsten in de zomer werden goed bezocht, evenals de startdag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbinding: 
Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar veel 
geïnvesteerd in de onderlinge verbondenheid van en 
met het koor. Er is regelmatig overleg geweest 
tussen bestuur en dirigent. Het aspect veiligheid 
heeft een centrale rol gespeeld bij het organiseren 
van de koorrepetities, waarbij de regelgeving van de 
overheid, Koornetwerk Nederland en Kanker in Beeld 
m.b.t. Corona als uitgangspunt werd gehanteerd. Het 
koor werd regelmatig betrokken en geïnformeerd 
over alle ontwikkelingen. 
Met Pasen maakten de koorleden een 
verbindingscirkel. Ze schreven een kaartje voor het 
volgende koorlid op de adreslijst. Een kaartje met een mooie wens, gedicht, gedachte over het thema 
Pasen/Voorjaar. Dat kaartje werd opgestuurd, voorgelezen of persoonlijk overhandigd. 
Daarnaast zorgden wij ook voor verrassingen voor de leden in de vorm van een persoonlijk 
langsgebracht bakje met bloembollen in januari, een kaartje met een kaars in december en 
bijvoorbeeld een vers geschept Italiaans ijsje tijdens de startdag in augustus. 

In de tuin van de Fonteinkerk: We mogen weer! 



Sax to Go: 
Dirigent Harry de Beer verraste de koorleden met zijn aanbod ‘Sax to Go’: 
verschillende (groepjes) koorleden genoten van zijn mini-concertjes aan 
huis. 
 
 
Kerst: 
Ons jaarlijks kerstconcert in december 
hebben we ook dit jaar alleen digitaal 
vorm kunnen geven. In onze Kerst-
zoombijeenkomst hebben wij 
gezongen voor de vrijwilligers van het 
Toon Hermans Huis Amersfoort en de 
leden van het koor. Net als vorig jaar 
hebben Karen Rutgers (THHA) en 
Harry de Beer hierin gesproken. 
 
 

 
Afscheid: 
In februari 2021 namen wij afscheid van Maaike Kempkes vanwege haar overlijden. Maaike was een 
betrokken en bezield koorlid, zij genoot van het koor en het koor genoot van haar door haar warme 
persoonlijkheid. Helaas was het ons vanwege de Corona-regelgeving niet gegeven om fysiek bij haar 
afscheid te zijn en live voor haar te zingen. De familie kreeg wel een opname van onze 
zoombijeenkomst, waarin wij de liederen zongen die haar zo dierbaar waren. 
 
In april kregen wij bericht van het plotselinge overlijden van ons oud-koorlid Nelly de Broekert. Nelly 
was een kleurrijk koorlid met een groot hart. Zij is 7 jaar lid van ons koor geweest; de laatste jaren 
kwam zij sporadisch, mede door Corona. Wij hebben haar herdacht tijdens een zoom-bijeenkomst. 
 
In juni overleed ons koorlid Winanda van Leest-Hol. Winanda was al langere tijd ziek en genoot altijd 
erg van het koor, maar de laatste anderhalf jaar was zij niet meer in staat om te komen. Wij hebben 
haar herdacht door twee van haar favoriete liederen voor haar te zingen in de tuin van De 
Fonteinkerk. Haar familie kreeg hiervan een filmopname. 
 
In oktober vernamen wij van het overlijden van ons oud-koorlid An van de Hoef. Zij kwam al langere 
tijd niet meer op het koor, maar had er wel warme herinneringen aan. Het koor was belangrijk voor 
haar. Wij hebben tijdens onze live-bijeenkomst bij haar leven stilgestaan en voor haar gezongen. 
 
 

Bestuur, samenstelling en activiteiten  
 
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit: Carola Holtslag (voorzitter), Irma Beukenkamp 
(penningmeester), Aldert de Boer (bestuurslid/coördinator), Tjitske Kooistra (algemeen bestuurslid en 
1e reserve coördinatietaken) en Rienk Rietveld (bestuurslid). Bestuursleden Rienk, Irma en Carola 
werden herbenoemd. De vacature van secretaris bestond het hele verslagjaar. Dirigent Harry de Beer 
woonde de bestuursvergaderingen bij. 
 
Het bestuur heeft zich o.a. verdiept in de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR), een 
nieuwe wet die vanaf 1 juli 2021 in werking is getreden. Deze wet is bedoeld om het bestuur en 
toezicht te verbeteren. Het bestuur heeft o.a. besloten om met ingang van 1 januari 2022 een 
kascommissie in het leven te roepen, koorleden worden hiervoor benaderd. Controle van boekhouding 
en jaarrekening zijn op deze manier gewaarborgd.  
Verder is de, ook nieuw, UBO-informatie ingediend bij ING en KvK. (Uiteindelijk belanghebbenden 
onderneming.) 
 
Over het maken van filmpjes, geluidsopnames en foto's hebben we afgesproken dat dit alleen gebeurt 
als het een duidelijk doel dient. Zoals het streamen en delen van de repetitieopnames binnen het koor. 
Koorleden kunnen ter plekke aangeven of ze wel of niet in beeld willen komen. Bij publiek gebruik van 
foto's vragen we de gefotografeerde personen expliciet om toestemming. 



 
Gedurende het verslagjaar was er regelmatig contact met Stichting Kanker in Beeld, waarbij ook 
gezoomd werd met vertegenwoordigers van andere ZvjL-koren. 
 
 

Financiën 
 
De leden kregen een korting van 25 euro op de contributie. 
Het verslagjaar eindigde toch nog met een positief saldo: de kostenpost ‘huur’ kwam flink lager uit 
door de verschillende lockdowns. Daarnaast kregen we ook dit jaar weer mooie bijdragen van 
donateurs, vrienden en (oud-)koorleden. 
 
 
Amersfoort, april 20221 
 
 

 
 

 
1 Foto’s gemaakt door Liesbeth Vernhout en Carola Holtslag. 
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Dit koor is onderdeel van Zingen voor je Leven, het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. 
Meer informatie: www.kankerinbeeld.nl 
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