BELEIDSPLAN 2019-2024 van Stichting ZINGEN VOOR JE LEVEN Tilburg
HISTORIE VAN HET KOOR:
In 2014 heeft Anneke Naaijkens – Doek het initiatief opgepakt om een Zingen Voor Je Leven Koor op
te richten in Tilburg. Het oorspronkelijke initiatief voor dit soort koren ligt bij de Stichting Kanker in
Beeld.
Omdat het begeleiden van een dergelijk koor steeds met twee mensen plaatsvindt, heeft Anneke Don
Henken benaderd om als dirigent het koor mee vorm te geven.
De officiele oprichting van het koor vond plaats op 16 Oktober 2014.
Het koor was toen nog onderdeel van het activiteitenaanbod van Inloophuis Midden-Brabant. De
samenwerking bood ons, naast een fijne ruimte aan het Wilhelminapaerk, ook de zekerheid van een
team en netwerk, van waaruit we het koor verder konden vormgeven en laten bloeien.
We zijn toen gestart met een groep van ongeveer 15 mensen, waarvan een behoorlijk aantal nu in
2018 nog altijd lid is. Inmiddels bestaat de groep uit zo’n 20 leden. Er is een grote onderlinge
betrokkenheid op elkaar en we zijn uitgegroeid tot een vaste groep mensen die op een fijne manier
muziek met elkaar maken.
In mei 2018 is het koor organisatorisch als zelfstandige stichting verder gegaan. Wel blijft de nauwe
samenwerking met Inloophuis Midden-Brabant bestaan, onder andere doordat we daar repeteren en
gebruik maken van de faciliteiten. Ook leveren we met plezier een aandeel aan muzikale invulling in de
kersttijd.

VISIE VAN DE STICHTING
In de statuten van de stichting staat de visie als volgt omschreven:

De diagnose kanker zet je leven behoorlijk op zijn kop. Plotseling is de toekomst onzeker. Dat brengt
hevige emoties teweeg zoals angst, verdriet, hoop en wanhoop. Door samen in een koor te zingen,
brengen we lotgenoten in Tilburg en omstreken, onder begeleiding van vakprofessionals, samen.
Zowel het beleven en inzetten van therapeutische kwaliteiten van de muziek als het kwalitatief
werken wordt hierbij ingezet.
Enerzijds is het interne proces binnen de koorrepetities belangrijk en anderzijds het delen van een
muzikale beleving met publiek, waarbij we onder andere zoeken naar mogelijkheden om met de
muziek iets te bieden aan mensen die op kwetsbaren momenten in hun leven zitten.
Door het samen zingen kunnen gevoelens geuit en verwerkt worden. Ook kan muziek een moment
van ontspanning bieden, waardoor zorgen even vergeten kunnen worden. Gebleken is dat hiermee
zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en existentiële beleving kunnen verbeteren. Dat maakt een zo
volwaardig mogelijk en blijvend functioneren van de maatschappij (weer) mogelijk. Stichting ‘Zingen
voor je leven – Tilburg’ waarborgt het voortbestaan van het ‘Zingen voor je leven – Tilburg’-koor en
helpt daarmee mensen die met kanker zijn geconfronteerd om de ziekte emotioneel te verwerken.

MISSIE VAN DE STICHTING
In de statuten van de stichting staat de missie als volgt omschreven:
De koorleden van het ‘Zingen voor je leven – Tilburg’-koor zijn direct of indirect geconfronteerd met
kanker. Dit veroorzaakt kwetsbaarheden op het fysieke en / of op het psychische vlak. Daarnaast zien
we in ieder van onze leden potentie en kracht.
Onze missie is om met het koor ruimte te hebben voor de kwetsbare kant, maar daarnaast onze
koorleden zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten en deze krachten als groep te benutten. Een
laagdrempelige mogelijkheid tot deelname is één van onze speerpunten.
De missie van de stichting wordt bereikt door:
1. regelmatig te repeteren onder leiding van een bevoegd muziektherapeut en dirigent
2. optredens te verzorgen, waaronder optredens voor instellingen die gerelateerd zijn aan het bieden
van zorg.

ad 1. regelmatig te repeteren onder leiding van een bevoegd muziektherapeut en dirigent
Kanker heeft meestal ingrijpende gevolgen voor de patiënt en voor zijn of haar sociale omgeving. Het
Zingen voor je Leven Koor Tilburg heeft als uitgangspunt dat creatieve expressie helpt bij de
verwerking van emoties rond het ziekteproces. Het biedt een uitlaatklep voor gevoelens die soms
(nog) niet te verwoorden zijn en kan troost, steun en hernieuwde kracht geven. Zingen is zo’n
uitlaatklep. Je stem durven gebruiken geeft ruimte en soms een gevoel van bevrijding. Het stem geven
aan moeilijke gevoelens door middel van het gezongen lied of een enkele klank helpt bij wat je
doormaakt. Dit alles samen te beleven met lotgenoten biedt steun, ontspanning, plezier en vaak ook
een gevoel van verbondenheid.
Het Zingen voor je Leven Koor Tilburg kent een ontspannen en warme sfeer. Naast het zingen staan in
het eerste deel van de repetitie ook het werken aan ontspanning, stemexpressie en stemvorming
centraal. De pauze tijdens de repetitie en ook de tijd voorafgaande aan de repetitie wordt gebruikt
voor persoonlijke contacten.
Op het repertoire staan liederen uit verschillende landen en populaire songs. De liederen die door de
koorleiding en koorleden worden uitgekozen of aangedragen, zijn geselecteerd op het ‘criterium’ dat
het muziek moet zijn die ‘raakt’. De koorleden kunnen ook zelf liederen aandragen die op de een of
andere manier veel voor hen betekenen.
Het is niet nodig om ervaring te hebben met zingen (in een koor) of met muziek. Iedereen die zich
aangetrokken voelt door de doelstelling van het koor is van harte welkom.
De omvang van het koor mag echter niet ten koste gaan van een gevoel van veiligheid voor de
koorleden. Het maximale aantal koorleden is daarom op 25 vastgesteld. Bij meer aanmeldingen zullen
wij een wachtlijst aanhouden.

De repetities vinden plaats op donderdagmiddag, eens per 14 dagen in de even weken, van 13.00 –
15.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur). Onder leiding van dirigent Don Henken en muziektherapeut
Anneke Naaijkens-Doek. De repetities vinden plaats in Inloophuis Midden-Brabant, Wilheminapark 29
te Tilburg.

Ad 2: optredens te verzorgen, waaronder optredens voor instellingen die gerelateerd zijn aan het
bieden van zorg. Met onze optreden willen we ons enerzijds presenteren, laten zien waaraan we
gewerkt hebben, maar nog belangrijker is dat we het plezier van het samen zingen met ons publiek en
koren waar we samen mee optreden kunnen delen. We kiezen daarvoor voor onze optredens graag
plekken waar we iets kunnen bijdragen voor mensen die ook op een kwetsbaar moment in hun leven
zetten, zoals bijvoorbeeld de locaties van het ETZ.
Daarnaast willen we ook het Tilburgse publiek bereiken die niet in eerste instantie met ons koor in
aanraking komen, maar die we met onze manier van zingen wel persoonlijk raken. Dit doen wij onder
andere door op te treden op het Tilburgs Koren Festival.

AMBITIE
Het koor wordt begeleid door professionals.
Zij onderhouden een nauw contact met het koornetwerk Zingen Voor Je Leven van de stichting Kanker
in Beeld. Dit houdt in dat er op jaarbasis studiedagen gevolgd worden en meegewerkt wordt aan het
organiseren van regionale Zingen-Voor-Je-Leven Korendagen.
Daarnaast bereiden zij zorgvuldig de repetities voor met:
-

Zoeken naar geschikt zangmateriaal en uitwerken van dit materiaal
Zoeken en uitwerken van geschikte oefeningen
Verbeteren van de muzikale kwaliteiten van de zanger, zowel in de groep als individueel
Ontwikkelen van improvisatiemodellen

Het koor is laagdrempelig toegankelijk voor iedereen die met de ziekte kanker is geconfronteerd. Het
muzikale materiaal waarmee gewerkt wordt, biedt eenieder de mogelijkheid zich te uiten en zich
ermee uiteen te zetten. Het niveau van de zanger en selectie is geen onderdeel van de
repetitieprocedure.
Het koor biedt ook de mogelijkheid om mensen van buitenaf mee te nemen in het musiceerproces. Dit
kan zijn door extra instrumenten toe te voegen aan de begeleiding. Ook wordt de uitdaging gezocht
om solisten erbij te betrekken. Dat kunnen mensen van binnen het koor zijn, maar zeker ook mensen
van buiten, die middels een optreden zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.
Het koor geeft gedurende een jaar verschillende optredens. Het zoeken naar een geschikte plek en
doelgroep is een van de richtpunten van de werkgroep Optredens.
Wel wordt goed gekeken naar de fysieke draagvlak van de groep, waardoor het aantal optredens
beperkt wordt. Gestreefd wordt naar minimaal 3 optredens.
Voor de komende jaren staan de volgende plannen op het programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tilburg in koor
Kerst: Huize Assissi Biezenmortel
Inloophuis
Samenwerking met ander ZvjL koor: bvEindhoven
Lotgenotenmiddag ETZ
Verzorgingstehuis
Meezingactiviteit
Jubileumoptreden

BELEID VOOR 2018 - 2019









Wij willen de drempel voor deelname graag laag houden. De contributie werd onlangs
verhoogd tot 5 euro per repetitie voor nieuwe en huidige leden. Voor huidige leden waarvoor
de financiële drempel zo te hoog werd, is afgesproken dat zij €3,00 blijven betalen. De totaal
opgebrachte contributie is echter niet voldoende om de kosten van professionele leiding en
de andere benodigdheden voor het koor te dekken. Ieder jaar moeten aanvullende financiën
worden gezocht en moeten activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen. In 2018
gaan we beginnen met het werven van sponsoren en donateurs.
We willen graag bedankjes gaan bieden aan mensen die doneren of sponsoren. Deze
bedankjes zullen vooral gericht zijn op symboliek en het toedragen van een warm hart.
We vinden het belangrijk om de deelname aan landelijke en regionale activiteiten van Kanker
in Beeld als koor te faciliteren, als het gaat om coördinatie en aanmelding. Hetzelfde geldt
voor plaatselijke en regionale activiteiten zoals bijvoorbeeld Tilburg Zingt.
Om iedereen op de hoogte te houden die belangstelling heeft voor de ontwikkelingen binnen
ons koor, willen we graag een website maken.
Naast dit beleidsplan hanteren we een PR-plan, waarin het bekend maken van ons koor via
social media, regionale bladen en de communicatie met Kanker in Beeld en Inloophuis
Midden-Brabant opgenomen zijn.

AFSPRAKEN MET HET INLOOPHUIS




Koorleden betalen €5,00 contributie, €3,00 daarvan is voor het inloophuis voor koffie / thee
en gebruik van de ruimte.
Het koor houdt zelf een lijst bij met aanwezigheid van de deelnemers.
Op basis van het aantal deelnemers op de aanwezigheidslijst, int de penningmeester per
kwartaal het restant contributiedeel bij het inloophuis.

FINANCIEEL MEERJARENPLAN
De vaste lasten van het koor bedragen jaarlijks ongeveer €2900,-. Wanneer we het koor-gedeelte van
de bijdrage die de koorleden betalen voor de repetities hiervan afhalen, blijft er nog €2200,- over.
Voor een groot gedeelte van dit bedrag ontvingen we de afgelopen jaren een subsidie van Art-fact. In
2018 – 2019, bedroeg dit bedrag €1200,-. We zetten ons met het bestuur in om te voldoen aan de
subsidie-voorwaarden van Art-fact, zodat we ook de komende jaren in aanmerking kunnen komen
voor deze subsidie.
Daarnaast proberen we met het geven van betaalde optredens inkomsten voor het koor te vergaren.
Onze koorleden zijn echter door gezondheidsredenen een kwetsbare doelgroep, waardoor de
commissie optredens ervoor heeft gekozen jaarlijks maximaal 2 keer te willen optreden. Eén van deze
optredens is het optreden tijdens Tilburg in koor, waar we voor kiezen omdat het een leuke omgeving
is om te zingen en we daarnaast met een groter publiek kunnen delen wat we doen.
In 2019 hebben we voor het eerst een aanvraag gedaan bij het Verbeeten-fonds. Zij ondersteunen
projecten die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van kanker-patiënten. We hebben nog
geen goedkeuring op onze aanvraag gehad, maar we hopen dat we hen kunnen verbinden om ons
jaarlijks te ondersteunen.

In september – oktober 2019 starten we een grote vriendenwerf-actie. Alle leden gaan daarbij actief
aan de slag om Vrienden en Sponsoren voor het koor te werven. De Vrienden en Sponsoren krijgen de
mogelijkheid eenmalig te geven, maar worden ook uitgenodigd zich voor langere tijd aan het koor te
verbinden. Met deze gezamenlijke inzet van onze leden, zijn we van plan het financiële tekort van het
koor op te heffen en een financiële basis voor de komende jaren te garanderen.

HET BESTUUR:
Het bestuur bestaat uit de volgende 5 personen:
Voorzitter: Hélène de Vos
Secretaris: Ed Mols
penningmeester: Luud Verheijen
bestuurslid: Don Henken
bestuurslid: Anneke Naaijkens-Doek
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.
WERKGROEPEN:
Er zijn een aantal werkgroepen die het bestuur ondersteunen. Deze werkgroepen bestaan uit de
volgende personen:
Optredens: Joke Verheijen, Gera Coumans, Annemieke Both
Lief en leed: Elly Peijnenborg
Middelenwerving: Angelique Siemons, Hélène de Vos
PR: Lindsy Heeren
Mappen: Marlies van Dalen
Voorstel Ed: De stichtingsvorm stelt het koor in staat om subsidie te verwerven; te ressorteren onder
het korennetwerk van Kanker in beeld en gebruik te maken van de door hen geboden faciliteiten
(verzekering, lidmaatschap korenbond en auteursrechten); gelijktijdig deel te nemen aan
laagdrempelige activiteiten van Inloophuis Midden-Brabant en gebruik te maken van geboden locatie
en de continuïteit van het functioneren van het koor veilig te stellen.

Bijlage 1
Brief Vriendenwerving
Hallo,
Zoals je misschien weet, zing ik in het Zingen voor je Leven – koor in Tilburg. Ons koor is er voor mensen die zelf of in hun nabije
omgeving met kanker te maken hebben gehad.
We zingen iedere twee weken en dit is heel erg bijzonder voor ons. Het zingen geeft energie en ruimte om te even niet aan het ziek
zijn te denken. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is er vaak maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen.
Om ons koor financieel gezond te houden, houden we nu (de maand voor ons 5-jarig jubileum) een actie waarbij we familie,
vrienden, kennissen en andere bekenden vragen of ze ons financieel willen steunen en daarmee ‘Vriend van het koor’ willen
worden.
Hoe werkt dit?
Je kunt kiezen wat voor vriend je wil worden:



Vriendje voor een tientje
Los – vast vriendje



Vriend voor het leven




Vriend met een zilveren randje
Vriend met een gouden randje



Best Friend Forever

Doneer eenmalig 10 euro
Doneer nu 10 euro en volgend jaar mogen we
je weer vragen voor een gift
Doneer jaarlijks 10 euro, tot je besluit
hiermee te stoppen
Doneer eenmalig ……… euro
Doneer nu ……… euro en volgend jaar mogen
we je weer vragen voor een gift
Doneer jaarlijks ……… euro tot je besluit
hiermee te stoppen

Kies hoe je wilt betalen:




Contant
Geld overmaken
Via een Tikkie

Wat krijg je er voor terug?
Onder onze nieuwe vrienden en sponsoren verloten we 5 zelfgebakken appeltaarten. Daarnaast ontvang je als je dit wilt informatie
over optredens en andere bijzondere koorzaken.
Heel erg bedankt dat je het mogelijk maakt dat wij weer muziek kunnen brengen in deze moeilijke fase van het leven van onze
zangers.

Ik ________________________________ wil graag een steentje bijdragen voor het ‘Zingen voor je Leven – Tilburg’-koor en ik
word:
o
o
o
o
o
o

Vriendje voor een tientje
Los – vast vriendje
Vriend voor het leven
Vriend met een zilveren randje
Vriend met een gouden randje
Best Friend Forever

Ik betaal op de volgende manier:
o
Contant bij een koorlid
o
Geld overmaken naar NL 87 SNSB 0772 7866 31 tnv Stichting Zingen voor Leven Tilburg
o
Tikkie, mijn telefoonnummer is: _______________________________________

Ik wil graag:
o
Meeloten voor de appeltaart
o
Op de hoogte gehouden worden van koornieuws (max. 4x per jaar)
Emailadres _____________________________________________________

Bijlage 2
Brief sponsoren-werving
Beste ondernemer,
Misschien ben je al bekend met het Zingen voor je Leven-koor in Tilburg. Anders willen wij jou er graag wat over vertellen.
Ons koor is er voor mensen die zelf of in hun nabije omgeving met kanker te maken hebben gehad. We zingen iedere twee weken
en dit is heel erg bijzonder voor ons. Het zingen geeft energie en ruimte om te even niet aan het ziek zijn te denken. Omdat we
allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is er vaak maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen.
Om ons koor financieel gezond te houden, houden we nu (de maand voor ons 5-jarig jubileum) een actie waarbij we sponsoren
vragen of ze ons met een gift willen ondersteunen.
We willen u daarom vragen of je ook een steentje bij wilt dragen om te zorgen dat de activiteiten van het koor ook de komende
jaren door kunnen gaan.
Natuurlijk willen we ook graag iets voor je terug doen. We hebben daarom een aantal sponsorpakketten bedacht waarmee we
hopen dat we ook iets voor jouw bedrijf kunnen betekenen.
Wat voor sponsor kun je worden:






Hoofdsponsor
Gouden sponsor
Zilveren sponsor
Bronzen sponsor
Vrije sponsor

€ 150,€ 100,€ 75,€ 50,€ ……….

Wat krijg je hiervoor terug?
Hoofdsponsor:
Als Hoofdsponsor ontvang je een uitnodiging voor onze optredens. Daarnaast mag je zes keer per sponsorjaar een promotie
aandienen die we plaatsen op onze facebook-pagina. Ook wordt je logo geplaatst op onze banner die we meenemen naar
optredens. En last but not least ontvang je een uitnodiging om een keer een repetitie bij te wonen, zodat je kunt ervaren wat het
samen zingen voor onze koorleden betekent. *
Gouden sponsor:
Als Gouden sponsor ontvang je een uitnodiging voor onze optredens. Daarnaast mag je vier keer per sponsorjaar een promotie
aandienen die we plaatsen op onze facebook-pagina. Ook wordt je logo geplaatst op onze banner die we meenemen naar
optredens. *
Zilveren sponsor:
Als Zilveren sponsor ontvang je een uitnodiging voor onze optredens. Daarnaast mag je twee keer per sponsorjaar een promotie
aandienen die we plaatsen op onze facebook-pagina.
Bronzen sponsor:
Als Bronzen sponsor ontvang je een uitnodiging voor onze optredens. Daarnaast mag je eenmalig een promotie aandienen die we
plaatsen op onze facebook-pagina.
Alle sponsoren:
Onder onze nieuwe vrienden en sponsoren verloten we 5 zelfgebakken appeltaarten. Daarnaast ontvang je als je dit wilt informatie
over optredens en andere bijzondere koorzaken.
Heel erg bedankt dat je het mogelijk maakt dat wij weer muziek kunnen brengen in deze moeilijke fase van het leven van onze
zangers.
Warme groet
Bestuur en leden van Zingen voor je Leven - Tilburg

* Het bestuur van Stichting Zingen voor je Leven bepaalt het ontwerp van de banner en de grote van de te plaatsen logo’s. Het logo
van de Hoofdsponsor zal in groter formaat worden afgebeeld dan van een Gouden Sponsor. Het bestuur kan zich vooraf geen
informatie geven over het formaat van de logo’s en er kan ook achteraf geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van
sponsorbedragen.

Ik ________________________________ wil graag met mijn bedrijf een steentje bijdragen voor het ‘Zingen voor je Leven –
Tilburg’-koor en ik word:
o
o
o
o
o

Hoofdsponsor
Gouden sponsor
Zilveren sponsor
Bronzen sponsor
Vrije sponsor

Ik maak mijn sponsorbedrag over op NL 87 SNSB 0772 7866 31 tnv Stichting Zingen voor Leven Tilburg
en ontvang graag een afschrift van dit bedrag met de volgende gegevens:
Bedrijfsnaam:
__________________
Adres:
__________________
__________________
KvK-nummer:
__________________
Email-adres:
__________________
Ik wil graag:
o
Meeloten voor de appeltaart
o
Op de hoogte gehouden worden van koornieuws (max. 4x per jaar)

