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Doel van de stichting: 
In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: 
Het oprichten en in stand houden van een koor onder auspiciën van de Stichting Kanker in 
Beeld. 
 
Dit doel wordt bereikt door: 
a. het ondersteunen van een koor van (ex) kankerpatiënten en betrokkenen; 
b. het ondersteunen van lokale initiatieven; 
c. het organiseren van evenementen en activiteiten en verder al hetgeen dat rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe ondersteunend kan zijn; 
 
NB: het is uitdrukkelijk niet het doel om winst te maken 

 
ad . Het Zingen voor je Leven Koor Leiden 

Kanker heeft meestal ingrijpende gevolgen voor de patiënt en voor zijn of haar sociale 
omgeving. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden 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. 
Dit voorjaar moeten we ons nog steeds behelpen met de digitale middelen omdat we niet 
samen kunnen komen. De nieuwsbrief is hét middel om onze koorleden te bereiken. 
Daarin vindt men bemoediging en uitwisseling in de vorm van gedichten, foto’s, een kleine 
natuurrubriek maar ook een You Tube link om mee te kunnen zingen met Wieke, onze 
dirigent. Op die manier willen we de verbondenheid, het gevoel dat we één koor zijn, 
verzorgen. Verder proberen we Whatsapp groepsgesprekjes op te zetten, en een 
doorgeeflied te organiseren. Hiermee wordt iemand met een ingezongen lied in de 
nieuwsbrief, in het zonnetje gezet. 
Het aantal leden van ons koor is gedaald, we zijn een paar koorleden verloren door 
overlijden. Graag willen we weer nieuwe leden aantrekken wanneer dat weer mogelijk is 
o.a. door contact te zoeken bij huisartsenpraktijken in onze omgeving, folders bij de Poli 
Oncologie in de ziekenhuizen in en om Leiden en door stukjes in de   regionale krantjes. 



 
Dirigent/stemdocent: Wieke Ubels 

Pianobegeleiding: Peter Bontje 
Coördinatie: Ida Tan 

 
Het adres waar we weer hopen te gaan repeteren is in de kapel van het Alrijne ziekenhuis, 
Houtlaan 55 in Leiden. Het wordt ons dan kosteloos beschikbaar gesteld. Het bijzondere 
karakter van ons koor en de maatschappelijke relevantie heeft ons deze kosteloze locatie 
opgeleverd. Dit is een van de redenen dat we opendeuren dagen willen organiseren als 
een soort tegenprestatie. 
Om de drempel voor deelname laag te houden is de contributie 110 euro per jaar. 
 
ad b. Het ondersteunen van lokale initiatieven 

Op dit moment zijn er weinig initiatieven mogelijk maar we kijken uit naar het einde van de 
beperkingen  We hopen dan weer te gaan repeteren in het Alrijne ziekenhuis en de 
plannen van vorig jaar vorm te geven: een opendeuren dag tijdens een repetitie, meer 
bekendheid geven aan ons koor en meer leden te werven. In juli hopen we een klein 
concert te  geven onder de muziekkoepel in het Leidse Hout, als feestelijke afsluiting van 
het seizoen.  
Elk jaar willen we een kennismakingsworkshop in een kunstzinnige discipline aan de 
koorleden aanbieden. Evenals anderhalf jaar geleden nodigen we  dit jaar muziekverteller 
Brechtje Roos weer uit. Ze leert ons koor op een verfrissende manier naar muziek te 
kijken. Dat dit lukt is  dankzij een subsidie van het rijk. Meerdere koren van KIBkunnen hier 
gebruik van maken.. 
 

ad c. Het organiseren van evenementen en activiteiten 
Hieronder vallen de volgende activiteiten: 
 

- Activiteiten op het gebied van creatieve expressie en ontspanning anders dan het 
zingen van repertoire, bijvoorbeeld muziek, klank, dans (Tibetaanse) yoga , adem 
en ontspanning, dramatische expressie, imaginatie. Het is de bedoeling dat hier in 
een belangrijk deel van het eerste uur van de repetitie aandacht aan geschonken 
wordt. 

- De Kerstbijeenkomst met een klein kerstconcert. Dit staat open voor familie, 
vrienden en belangstellenden en tevens voor onze donateurs. We zingen ook de 
bekende kerstliedjes, samen met de gasten,  

- Vrienden van Noyana. In 2018 zijn we begonnen om vrienden te werven. Dat zijn er 
inmiddels 22. Het is de bedoeling om deze actie verder uit te breiden in 2021 omdat   
hun geldelijke steun zeer welkom is in deze tijd waarin sponsoring  minder 
succesvol is. De ‘Vrienden van Noyana’ ontvangen twee maal per jaar een speciale 
nieuwsbrief en we proberen ze twee maal per jaar voor een muziekactiviteit uit te 
nodigen. De minimale bijdragen is 12,50 euro per jaar. 

- Een Sing-In. Op zich is een jaarlijkse Sing-In, zeer zinvol. Het genereert extra 
inkomsten, het geeft bekendheid aan ons koor en de wijze waarop we werken o.a. 
via de lokale pers en andere media. Onze donateurs, de ‘Vrienden van Noyana’ , 
bieden we hiermee een muziekactiviteit aan.  
We moeten ons nog beraden hoe we dit in 2021 vorm gaan geven. 

- Klein concert en lunch als afsluiting voor de zomervakantie. 
- Ons 10-jarig jubileum, mei 2020, is bijna geruisloos voorbij gegaan. Als  we het 12 

½  jubileum willen vieren, najaar 2022 is er een ruime voorbereidingstijd. 
 

Activiteiten ter ondersteuning van het koor: 



 
- Bestuurlijke zaken 
- Fondsenwerving, administratie en beheer 
- Ledenzorg (commissie Lief en Leed) 
- Overleg met dirigent en pianobegeleider 
- Tweejaarlijks een mondelinge evaluatie met het koor waarin zij hun mening, 

wensen en ideeën kenbaar kunnen maken m.b.t. de gang van zaken bij het koor. 
Terugkoppeling van de resultaten aan het koor. Dit gebeurt weer in 2021 

- De nieuwsbrief, dit jaar de levensader van ons koor, wordt optimaal verzorgd.   
- PR, folders naar huisartsenpraktijken en diverse Poli’s  Oncologie 

- Actueel houden van de website 
- Verzorgen van de partituren 
- Contact met Stichting  Kanker in Beeld en soms met inloophuis Scarabee 
- Sponsoractiviteiten, die ook onze bekendheid verbeteren, Sing-In. 
- Deelname aan activiteiten, georganiseerd door Stichting Kanker in Beeld, zoals de 

regionale korendag voor koorleden en workshops deskundigheidsbevordering voor 
de leiding van het koor. 

 
Het Bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter:    Mevr. Ida Tan 
Secretaris: Mevr. Tineke van den Boer 
Penningmeester: De heer Henk de Mooij 
Plaatsvervangend voorzitter:  Mevr. Ank Hilderink 
Bestuurslid: Mevr. Renée Parlevliet 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Februari 2021 

 

 

 

 


