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1. HISTORIE 

 

 

In 2014 heeft muziektherapeute Anneke Naaijkens–Doek het initiatief genomen om ook in Tilburg 

een Zingen voor je Leven koor op te richten. Het oorspronkelijke initiatief voor dit soort koren ligt bij 

de Stichting Kanker in Beeld. 

 

Op de website van Stichting Kanker in Beeld (KiB) is te lezen: 

 

“Bij een koor van Zingen voor je Leven staat het plezier centraal; even niet denken aan ziek zijn. De 

deelnemers komen met veel plezier naar hun tweewekelijkse repetities. ‘Zingen geeft me een stem’, 

zeggen ze. En: ‘Als ik zing, voel ik dat ik leef.’ Bij Zingen voor je Leven maakt het niet uit of je goed 

bent of niet. In alle vrijheid ontdek je je eigen stem. Iedereen is welkom. 

De koorleden hebben allemaal, direct of indirect, met kanker te maken. Door samen te zingen 

denken ze even niet aan de gevoelens van paniek, angst, boosheid of rouw. De aandacht gaat twee 

uur lang uit naar het zingen. Het plezier en de saamhorigheid versterken elkaar. Als iemand even 

moet zitten of als iemand moet huilen, schrikt niemand daarvan. Er hoeft niets uitgelegd te worden. 

Troosten kan als daar behoefte aan is. De koorleden leven met elkaar mee. Er ontstaat een netwerk 

waar mensen veel aan hebben, ook tijdens zware behandelingen of als de dood nabij komt. 

Er zijn jaarlijks concerten (lokaal of landelijk) die voor de meeste deelnemers en hun naasten een 

hoogtepunt vormen en waar men met warmte op terugkijkt. Het eerste koor startte in 2002. Inmiddels 

zijn er meer dan 30 koren in het hele land.” 

 

Omdat het begeleiden van een dergelijk koor steeds met twee mensen plaatsvindt, heeft Anneke 

aan Don Henken (musicus, dirigent en arrangeur) gevraagd om als dirigent het koor mede vorm te 

geven. 

De officiële oprichting van het koor vond plaats op 16 oktober 2014. 

Het koor werd onderdeel van het activiteitenaanbod van Inloophuis Midden-Brabant. De 

samenwerking bood ons, naast een fijne ruimte aan het Wilhelminapark, ook de zekerheid van een 

team en netwerk, van waaruit we het koor verder konden vormgeven en laten bloeien. 

Het koor is gestart met een groep van ongeveer 15 mensen, waarvan een behoorlijk aantal nu, in 

2019, nog altijd lid is. Inmiddels bestaat de groep uit zo’n 20 leden. Er is een grote onderlinge 

betrokkenheid en we zijn uitgegroeid tot een vaste groep mensen die op een fijne manier muziek 

met elkaar maken. 

Op 22 augustus 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. 

De stichtingsvorm stelt het koor in staat om subsidie te verwerven, te ressorteren onder het 

korennetwerk van KiB en gebruik te maken van de door hen geboden faciliteiten (verzekering, 

lidmaatschap korenbond en auteursrechten). Door oprichting van de stichting is tevens de 

continuïteit van het functioneren van het koor veiliggesteld.   

https://www.kankerinbeeld.nl/zingenvoorjeleven/zingen-voor-je-leven/
https://inloophuismiddenbrabant.nl/
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2. VISIE VAN DE STICHTING 

 

 

De diagnose kanker zet iemands 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 kwetsbare 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 in de maatschappij (weer) mogelijk. Stichting ‘Zingen 

voor je Leven Tilburg’ waarborgt het voortbestaan van het koor ‘Zingen voor je Leven Tilburg’ en 

helpt daarmee mensen die met kanker zijn geconfronteerd om de ziekte emotioneel te verwerken. 

 

  



Versie 20200306 Stichting Zingen voor je Leven Tilburg – Beleidsplan 2020-2024 

5 

3. MISSIE VAN DE STICHTING 

 

 

De Stichting stelt zich ten doel om mensen die direct of indirect met kanker worden geconfronteerd, 

zoals patiënten, hun naasten, hulpverleners en andere betrokkenen, in staat te stellen door middel 

van het samen zingen in koorverband gevoelens te uiten en te verwerken. Daarnaast stelt de 

Stichting zich tot doel het verbeteren van zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de existentiële 

betekenis van de doelgroep, en het mogelijk maken dat mensen die behoren tot de doelgroep 

volwaardig blijven functioneren als onderdeel van de maatschappij. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het koor Zingen voor je Leven Tilburg in stand te 

houden, de financiële en inhoudelijke continuïteit van dit koor te waarborgen en te zorgen voor 

professionele ondersteuning van het koor. Zowel het beleven en inzetten van therapeutische 

kwaliteiten van de muziek als het kwalitatief gericht werken worden hierbij ingezet. Hierbij is het van 

belang dat het koor laagdrempelig toegankelijk is. 

 

De missie van de Stichting wordt bereikt door: 

1. Als koor regelmatig te repeteren onder leiding van een bevoegd muziektherapeut en een dirigent; 

2. Steun te verlenen aan koorleden die gevoelens van verdriet, angst etc. beleven; 

3. 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.  

 

Het koor Zingen voor je Leven 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’. 

 

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 22 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 muziektherapeute 
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Anneke Naaijkens-Doek. De repetities vinden plaats in Inloophuis Midden-Brabant, Wilheminapark 

29 te Tilburg. 

 

 

ad 2. Steun te verlenen aan koorleden die gevoelens van verdriet, angst etc. beleven. 

 

Het komt regelmatig voor dat koorleden tijdens repetities hun gevoelens van angst, paniek en 

verdriet uiten. De muziektherapeute heeft er aandacht voor of koorleden elkaar hierbij kunnen 

ondersteunen, en biedt indien nodig op die momenten een luisterend oor en troost. Zo wordt de 

zelfredzaamheid en autonomie van de koorleden gestimuleerd en wordt daarnaast een veilige 

omgeving gewaarborgd. 

 

 

ad 3. 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 daarom voor onze optredens graag plekken waar 

we iets kunnen bijdragen voor mensen die ook op een kwetsbaar moment in hun leven zitten, zoals 

bijvoorbeeld de locaties van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), of zorginstellingen als 

Amarant en Prisma. 

Daarnaast willen we ook het Tilburgse publiek bereiken dat niet in eerste instantie met ons koor in 

aanraking komt, maar die we met onze manier van zingen wel persoonlijk raken. Dit doen wij onder 

andere door op te treden tijdens Tilburg in Koor. 

 

In het oktobernummer (nr.4 2019) van het huis-aan-huis blad “De Draad” is een artikel met foto 

geplaatst over het koor. Een journaliste en fotogaaf hebben een groot deel van een repetitie van het 

koor bijgewoond, en hebben gesprekken gevoerd met een aantal koorleden. 

Naar aanleiding van dit artikel zijn er 6 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. 
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4. AMBITIE 

 

 

Het koor wordt begeleid door professionals: een muziektherapeute en een dirigent/arrangeur. 

Anneke Naaijkens heeft haar opleiding tot muziektherapeut in Nijmegen gevolgd, en is daar in 2003 

afgestudeerd. Sindsdien heeft zij gewerkt als muziektherapeut in de psychogeriatrie, 

gehandicaptenzorg, oncologische zorg, en de Kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2014 heeft zij een 

zelfstandige praktijk als muziektherapeut, Piu Mosso. Zij is lid van de Federatie Vaktherapeutische 

Beroepen (FVB) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daarnaast is zij 

geregistreerd bij het Register Vaktherapie en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire 

Zorg (RBCZ). 

Don Henken is dirigent van verschillende (pop)koren. Daarnaast is hij musicus en arrangeur; zijn 

arrangementen gaan de hele wereld over. Ook is hij veelgevraagd jurylid bij koorfestivals en is hij 

bezig met de Masteropleiding Vocal Leadership. 

Beiden werken continu aan hun professionaliteit door middel van het volgen van vakopleidingen en 

het bijwonen van seminars en congressen. Zij onderhouden ook nauw contact met het korennetwerk 

Zingen voor je Leven van de stichting KiB. 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 de professionals zorgvuldig de repetities voor door: 

- te zoeken naar geschikt zangmateriaal en het uitwerken van dit materiaal, 

- te zoeken naar en het uitwerken van geschikte oefeningen, 

- het verbeteren van de muzikale kwaliteiten van de zanger, zowel in de groep als individueel en 

- het 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. 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 zich middels een optreden 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 het fysieke draagvlak van de groep, waardoor het aantal optredens 

beperkt wordt. Gestreefd wordt naar maximaal 3 optredens. 

Voor de komende jaren staan de volgende plannen voor optredens op het programma: 

1. Kersttocht Berkel-Enschot; 

2. Kerstmiddag Inloophuis Midden-Brabant; 

3. Tilburg in Koor; 

4. Samenwerking met andere Zingen voor je Leven - koren: bijvoorbeeld Eindhoven; 

5. Regionale korendag Zingen voor je Leven; 

6. Lotgenotenmiddag Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis; 

7. Verzorgingstehuis;  

8. Meezingactiviteit.  
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5. BELEID VOOR DE KOMENDE JAREN 

 

 

 De Stichting wil de drempel voor deelname graag laag houden. De bijdrage werd onlangs verhoogd 

van € 3,- tot € 5,- per repetitie voor nieuwe en huidige leden. Voor huidige leden waarvoor de 

financiële drempel te hoog werd, is afgesproken dat zij € 3,- blijven betalen. Het  totaal van de 

ontvangen bijdragen is 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 het najaar van 2019 is 

begonnen met het werven van sponsoren en donateurs. 

 Door verdere professionalisering van dirigent en muziektherapeute (het volgen van workshops, 

master- en vakopleidingen etc.) zal, binnen de mogelijkheden van de koorleden, het koor 

stapsgewijs naar een hoger niveau worden getild. 

 De Stichting heeft zich aangemeld voor de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg, zodat de 

financiële drempel voor deelname nog lager wordt. 

 De Stichting gaat zich inzetten voor het verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). De Zingen voor je Leven – koren Groningen, Amersfoort, Twente en Leiden hebben reeds 

de ANBI-status. 

Een ANBI-status geeft onder andere de volgende voordelen: 

- een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de 

instelling gebruikt voor het algemeen belang; 

- als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen 

schenkbelasting te betalen; 

- vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan 

een ANBI; 

- donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps-

belasting. 

 De Stichting vindt het belangrijk om de deelname aan landelijke en regionale activiteiten van stichting 

KiB als koor te faciliteren, als het gaat om coördinatie en aanmelding. Daarnaast heeft de Stichting 

bij KiB aangegeven om samen de regionale korendag 2020 in Tilburg te willen organiseren. Dit 

laatste ook om een bijdrage te leveren aan het stedelijk belang van de gemeente Tilburg. 

 De Stichting faciliteert verder de coördinatie en aanmelding voor plaatselijke en regionale activiteiten 

zoals bijvoorbeeld ‘Tilburg in Koor’ en ‘Koningsdag 2017’. 

 We onderzoeken de mogelijkheid om, naast het zingen, jaarlijks een uitstapje met het koor te maken 

zodat koor- en bestuursleden in een andere setting op een ontspannen manier met elkaar kunnen 

omgaan. Hierdoor kan de onderlinge band versterkt worden. 

 Om iedereen op de hoogte te houden die belangstelling heeft voor de ontwikkelingen binnen ons 

koor, en om de PR-activiteiten te professionaliseren, gaat de Stichting op termijn een website 

ontwikkelen. Vooralsnog maakt het koor gebruik van Facebook: 

https://nl-nl.facebook.com/ZingenvoorjelevenTilburg/ 

 Naast het beleidsplan heeft de Stichting een PR-plan, waarin het bekend maken van ons koor via 

sociale media, regionale bladen en de communicatie met KiB en Inloophuis Midden-Brabant 

opgenomen zijn.  

https://nl-nl.facebook.com/ZingenvoorjelevenTilburg/
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6. FINANCIËN 

 

 

De begroting 2020 bedraagt ruim € 4.000,-. 

Het merendeel van de lasten wordt gevormd door de vergoedingen voor de dirigent en de 

muziektherapeute. 

Tegenover deze lasten staan de Financiële Basis Bijdrage (FBB) van Art-fact (gemeente Tilburg) en 

de bijdragen van sponsoren en koorleden. Zowel in 2018 als 2019 bedroeg de FBB € 1.200,-. 

De koorleden betalen op dit moment € 5,- per bijgewoonde repetitie. Van deze bijdrage gaat € 3,- 

naar het Inloophuis Midden-Brabant als vergoeding voor het gebruik van de repetitieruimte en 

koffie/thee. 

 

 
 

Aangezien koorleden alleen betalen bij aanwezigheid, betekent dit dat deze inkomsten aan 

schommelingen onderhevig zijn. Het koor is een kwetsbare groep, zodat niet iedereen altijd 

aanwezig kan zijn. Hierdoor mist de Stichting inkomsten, terwijl de vaste lasten gelijk blijven. 

In 2020 zal op een andere wijze van innen van de bijdragen worden overgegaan. 

Voor ongeveer 22 repetities per jaar betalen koorleden € 110,- per jaar (22 x € 5,-). Dit bedrag willen 

we splitsen in een vast deel van € 44,- ten behoeve van het koor en een variabel deel van 

€ 66,-, alleen te betalen bij aanwezigheid, ten behoeve van het Inloophuis. 

Het mag duidelijk zijn dat de Stichting, met uitsluitend de subsidie van Art-fact en bijdragen van 

koorleden, de begroting niet rond krijgt. De verwachting is dat de vaste lasten over de periode 2020 

t/m 2024 jaarlijks met 10% zullen stijgen. Ook de ontwikkeling, onderhoud en beheer van een 

website brengt kosten met zich mee die op voorhand moeilijk zijn in te schatten. 

Het bestuur zet zich uiteraard in om ook de komende jaren te voldoen aan de subsidievoorwaarden 

van Art-fact, zodat we in aanmerking kunnen blijven komen voor  subsidie, en wellicht voor een 

hoger bedrag. 

Daarnaast proberen we met het geven van betaalde optredens inkomsten voor het koor te 

genereren. De koorleden zijn echter, zoals eerder aangegeven, om gezondheidsredenen een 

kwetsbare doelgroep waardoor de belastbaarheid gering is. De werkgroep Optredens heeft er 

daarom voor gekozen jaarlijks maximaal 2 tot 3 keer te willen optreden. Eén van deze optredens is 

het optreden tijdens ‘Tilburg in Koor’, waarvoor we kiezen omdat het een leuke omgeving is om te 

zingen en we daarnaast met een groter publiek kunnen delen wat we doen. 
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De vergoedingen voor muziektherapeute en dirigent zijn bij lange na niet marktconform. 

De Stichting wil de komende jaren, om verdere kwaliteitsverhoging te bewerkstelligen, naar meer 

marktconforme tarieven. Hiervoor zijn wel aanvullende middelen nodig. 

 

In 2019 hebben we voor het eerst een aanvraag ingediend bij de stichting Dr. Bernard Verbeeten 

Fonds. Zij ondersteunen projecten die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van 

kankerpatiënten. Het Verbeeten Fonds heeft in oktober 2019 laten weten het begrotingstekort over 

2019 en 2020 te willen dekken. Jammer is dat het Verbeeten Fonds bij de financiering van het 

begrotingstekort is uitgegaan van het tekort in 2019, zijnde € 650,-. De begroting van 2020 was 

immers nog niet bekend. De bijdrage van het Verbeeten Fonds over de jaren 2019 en 2020 is in 

totaal dus 2 x € 650,- = € 1.300,- terwijl het tekort over dezelfde periode naar verwachting € 1.755,- 

is. 

 

In september 2019 zijn we een grote vriendenwerf-actie gestart. Alle leden gingen 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 proberen we het financiële tekort van het 

koor op te heffen en een financiële basis voor de komende jaren te garanderen. 
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7. PR-PLAN 

 

 

PR-doelen 

 

 Publiek op de hoogte brengen van optredens; 

 Zingen voor je Leven Tilburg een gezicht geven, naamsbekendheid vergroten zodat men ons 

weet te vinden; 

 Relatie-opbouw met eventuele sponsoren;  

 Verbinding aangaan met partners. 

 

Activiteiten: 

Bij activiteiten zo vaak 

mogelijk foto’s en video’s 

maken en deze op 

Facebook plaatsen 

Bericht naar:  

 Eigen Facebookpagina: bericht plus evenement 

aanmaken 

 Mail naar Kanker in Beeld: info@kankerinbeeld.nl 

 Facebook Inloophuis: 

Erica Willems erica@inloophuismiddenbrabant.nl 

 Coördinator Inloophuis: Maryse van der Steen 

maryse@inloophuismiddenbrabant.nl 

 Facebook Heel Tilburg In Een Groep!: 

https://www.facebook.com/groups/heeltilburgineengroep/ 

 Info@tilburg.com (Uitagenda) 

Kerstzingen en overige 

optredens in Tilburg 

Lokale media: 

 redactie.tilburg@brabantsdagblad.nl 

 nieuwsdienst@omroepbrabant.nl 

 redactie@tilburgsekoerier.nl (ook in de Uitagenda) 

 wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com 

 redactie.stadsnieuws@persgroep.nl  

Tilburg in koor Meegaan in de PR van het event 

Inspiratie Ter inspiratie/uitwerking worden liedjes op vrijdag door de 

PR-medewerkster op Facebook gezet 

Kanker in Beeld Interessante activiteiten uit de nieuwsbrief delen op 

Facebook 

Sponsoren  Eigen Facebookpagina: bericht 

 Mail naar Kanker in Beeld: info@kankerinbeeld.nl 

 Facebook Inloophuis: Erica Willems 

erica@inloophuismiddenbrabant.nl 

 Coördinator Inloophuis: Maryse van der Steen 

maryse@inloophuismiddenbrabant.nl 

Bijzondere repetities Worden door dirigent of muziektherapeute op Facebook 

gezet 

mailto:info@kankerinbeeld.nl
mailto:erica@inloophuismiddenbrabant.nl
mailto:maryse@inloophuismiddenbrabant.nl
https://www.facebook.com/groups/heeltilburgineengroep/
mailto:Info@tilburg.com
mailto:redactie.tilburg@brabantsdagblad.nl
mailto:nieuwsdienst@omroepbrabant.nl
mailto:redactie%40tilburgsekoerier.nl
mailto:wijkkrant.tilburg.oud-noord@outlook.com
mailto:redactie.stadsnieuws@persgroep.nl
mailto:info@kankerinbeeld.nl
mailto:erica@inloophuismiddenbrabant.nl
mailto:maryse@inloophuismiddenbrabant.nl


Versie 20200306 Stichting Zingen voor je Leven Tilburg – Beleidsplan 2020-2024 

12 

Input vanuit het koor Koorleden die iets willen schrijven, bijvoorbeeld over wat er 

fijn is aan het koor, worden aangespoord om een artikel 

voor Facebook aan te leveren: even voorstellen, leuke 

herinnering etc. 

Privacy Groepsfoto’s met personen die niet in de media willen, 

worden door de PR-medewerkster op een zodanige manier 

bewerkt dat deze mensen niet herkenbaar zijn 

Overig Als er andere optredens zijn waar we aan deel kunnen 

nemen: delen met de werkgroep Optredens 
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8. HET BESTUUR 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende 5 personen: 

 

Voorzitter:  mw. W.E.H. de Vos-Ritzema  

Secretaris:  mw. J.A.M.F. Verhoeven  

Penningmeester: dhr. L.C.M. Verheijen 

Bestuurslid:  dhr. D.A.S.M. Henken  

Bestuurslid:  mw. J.C.M. Naaijkens-Doek 

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. 

 

WERKGROEPEN: 

Er is een aantal werkgroepen vanuit het koor, dat het bestuur ondersteunt. Zo is er een werkgroep 

Optredens en een werkgroep Middelenwervingen. Voor de PR is een vrijwilliger van buiten het koor 

aangetrokken. 


