
Jaarverslag 2019 
Ledenaantal  
01-01-2019 : 14 
01-01-2020 : 14 
Er waren 4 wisselingen: 2 koorleden namen afscheid en we kregen er in de loop van het jaar 2 nieuwe leden bij. 
 
Januari :Vanaf 01-01-2019 is ons koor een zelfstandig koor.  De samenwerking met de Nije Stichting wordt  los 

gelaten. We veranderen onze naam: Zingen voor je Leven Twente. In onze naam is nu zichtbaar dat we er voor 
heel Twente zijn. 
Maart: Met behulp van notaris Ter Braak uit Nijverdal wordt de Stichting Zingen voor je Leven Twente opgericht. 

Voorzitter : Corry Bezuijen 
Penningmeester: Joke van Andel 
Secretariaat: Jetty de Vreede 
Bank : NL34RABO 0340 7584 06 
KVK: 74296035 
Ook wordt aan ons de ANBI status toegekend.  
Al onze gegevens, noodzakelijk voor de ANBI, staan op onze pagina die valt onder Kanker in Beeld/ Zingen voor 
je Leven. 
Juli-augustus:  het koor is deze twee maanden het goede doel bij de statiegeld inname van AH Thiemsbrug te 

Hengelo. Daar zijn we heel erg blij mee. 
September: Viering 5 jarig jubileum van het koor op 22-09-2019. Dit vieren we met 120 gasten in de kapel en 

tuin/zaal van de Zwanenhof te Zenderen. Wij geven een optreden en hebben daarna een borrel in de tuin. Hapjes 
voor bij de borrel worden door de verschillende koorleden gemaakt. De zon schijnt uitbundig en we hebben een 
zeer geslaagde dag met een heel enthousiast publiek! 
- Er is een nieuwe flyer gemaakt. Er zijn buttons aangeschaft als een soort ‘corsage’ bij ons optreden, en we 
hebben een vlag met het logo van het koor laten drukken. 
- Samenloop voor Hoop Hengelo. Wij dienen bij deze organistatie de financiering van ons jubileum in als project 
dat door de KWF/ SvH gesponsord gaat worden. We ontvangen € 1000,- 
Oktober: Op 14-10-2019 houden we een open ochtend in het kader van ons jubileum. We ontvangen 4 

belangstellenden. Waarvan 1 zich opgeeft als lid en mee gaat zingen. 
 
Dit volle en feestelijke jaar loopt ten einde. 
Dit was ook het laatste jaar dat we van Kanker in Beeld nog een financiële  bijdrage hebben mogen ontvangen. 
Vanaf nu staat het koor echt op eigen benen. 
 

Jaarplan 2020 
 Verwachte wijzigingen ten opzichte van bovenstaande 

Het jaar 2020 zal een rustiger jaar voor ons koor worden. Geen lustrum en geen stichting oprichting meer. 
De corona crisis zet alles even op losse schroeven. De repetities gaan de eerste maanden niet door, daarna is 
het zomervakantie. Ik verwacht pas in september weer fysiek met elkaar te kunnen gaan zingen. In de tussentijd 
zingen we elke week op de maandag ochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur via ZOOM. Daar is ieder heel blij mee. 

 Verwachte nieuwe activiteiten en/of investeringen 
We verwachten geen grote investeringen dit jaar. 

Vanaf dit jaar ontvangt het koor geen financiële ondersteuning meer van Kanker in Beeld. We zijn erg blij met de 
steun die we de afgelopen 5 jaar mochten ontvangen. Nu staan we echt op eigen benen. 
 
Extra inkomsten 2020: 

- AH statiegeld actie is ons weer 2 maanden toegezegd. 
- We ontvingen in januari een serieuze schenking. Het netto maand-honorarium van een raadslid uit 

Hengelo! 
Met deze giften kunnen wij onbezorgd dit jaar in gaan. 
 
 
 


