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Amersfoort, april 2019 

 

Plan van Aanpak 2019 Zingen voor je Leven Amersfoort 
 

Reguliere activiteiten van het koor: 
De eerste maanden van 2018 stonden in het teken van ons concert ‘Beleef de warmte van 

Zingen voor je Leven’ op 25 maart in de Fonteinkerk in Amersfoort. In 2019 zullen we het wat 

rustiger aan doen en ons vooral concentreren op de reguliere zangbijeenkomsten op de 

tweewekelijkse vrijdagochtenden. We staan wel open voor eventuele kleinere optredens 

voor de doelgroep. 

In oktober 2019 bestaat ons koor, dat het eerste koor is onder de vlag van Kanker in Beeld, 

15 jaar. We gaan daar zeker aandacht aan besteden. 

 

Optredens: 
- Samenwerking met de ‘Zingen voor je Leven’ koren van de Stichting Kanker in Beeld 

bijvoorbeeld tijdens de korendag(en). 

- Rondom Kerst een speciale bijeenkomst voor de vrijwilligers van het Toon Hermans 

Huis in Amersfoort. 

- Als de gelegenheid zich voordoet zijn we beschikbaar voor een optreden bij een 

organisatie die bij onze doelgroep en doelstellingen past.  (Bijv. op de afdeling 

Oncologie van het Meander ziekenhuis.) 

- Op verzoek bij uitvaarten van koorleden. 

 

Specifieke activiteiten vanuit het bestuur: 
- Uitwerken van een aantal scenario’s voor het omgaan met onze wachtlijst.  

- Onderzoeken verdere samenwerking met Ithaka (Spelen voor je Leven) en Toon 

Hermanshuis Amersfoort,  waaronder het verspreiden van de gezamenlijke folder. 

- Uitbreiden bestuur met een nieuwe secretaris.  

- Communicatieplan maken t.b.v. voorlichting, fondsenwerving en het warm houden 

van contact met (nieuwe) ‘vrienden’ en donateurs. 

 
Voor algemene informatie zie ons beleidsplan. 

 

Namens het bestuur van  

Zingen voor je Leven Amersfoort 

 

Carola Holtslag, 

Voorzitter. 
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