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1. Voorwoord
Hallo allemaal!
Dit verslag gaat over het jaar 2018 van onze vereniging.
In 2018 vierde een koorlid haar verjaardag met een optreden van ons en in
plaats van cadeaus vroeg ze aan haar familie en vrienden een bijdrage voor ons
jubileumuitje: dat is toch zeer bijzonder?
Met deze bijdrage konden we met ons allen naar het dolfinarium. Het werd een
speciale dag.
Een ander lid heeft contact opgenomen met een goede doelenfonds en van dat
fonds hebben we een bedrag ontvangen. Een geslaagde actie!
Ook heeft een lid een actie gehouden met het statiegeld van een supermarkt.
Hiermee tonen we dat we op onze eigen manier meedenken met en voor het
koor. De ideeën komen vanuit alle hoeken en zijn zeer gevarieerd.
Een oud-lid is tot erelid benoemd.
Het bestuur heeft er een lid bij en dit lid heeft de functie van secretaris op
zich genomen. We zijn nu definitief lid van de EZB (Enschedese zangers bond).
Dit is een kleine greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar, de rest staat
verder in het verslag beschreven.
Het bestuur is bijna elke maand bij elkaar geweest om over veel
ondersteunende zaken te overleggen.

2

Als het bestuur af en toe aan leden vroeg of ze wilden helpen met iets, dan
deden de leden dat graag.
Ze gaven aan dat ze het fijn vonden om iets te kunnen doen: een warm
antwoord!
We repeteren elke maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur, behalve tijdens de
schoolvakanties. Na 20.00 uur gaan we met ons allen gezellig bijpraten en iets
drinken. Belangstellenden kunnen een paar keer meedraaien om te kijken of
ons koor iets voor ze is. Onze dirigente heet Jolke Schenkel.
Onze repetitieruimte bevindt zich in wijkcentrum Prismare, aan de Roomweg
167d te Enschede.

Namens het bestuur,
Zerline Leinse, secretaris

2. Samenstelling bestuur
In deze verslagperiode bestond het bestuur uit de volgende personen:
Wim Vos
voorzitter
Jan Nijhuis
penningmeester
Zerline Leinse
secretaris
Jolke Schenkel
dirigente, lid
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3. Leden, aantal en samenstelling
Wij zijn een koor dat bestaat uit mensen zonder- en mensen met een fysieke
en/of verstandelijke handicap/ beperking. Mannen en vrouwen, jong en oud,
met of zonder zangervaring.
Helaas hebben dit jaar enkele koorleden om diverse redenen afscheid van
ons koor moeten nemen. Gelukkig zijn er ook nieuwe leden bijgekomen.
Op 31 december 2017 had de vereniging 43 leden.
Op 31 december 2018 had de vereniging 42 leden.

3a. Wie doet wat binnen ons koor?
Bestuur







Voorzitter: houdt de grote lijnen vast en bereidt de
bestuurs- vergaderingen voor.
Penningmeester: zorgt voor de contributie, de inning en de
financiële administratie.
Secretaris: zorgt voor de post, verslaglegging van
bestuursvergaderingen en besprekingen, de
ledenadministratie
Lid/ dirigent: dagelijkse contacten met de kleine
muziekcommissie en uitvoering van vele klussen

De Muziekcommissie
 De kleine muziekcommissie
Deze regelt de dagelijkse gang van zaken. De leden van deze commissie
overleggen vaak met elkaar en stellen voorstellen en onderwerpen, ook
vanuit het koor, voor aan het bestuur. Na goedkeuring volgt de
concretisering en de uitvoering. Nadien volgt de evaluatie met het
bestuur en met de koorleden.
De verschillende commissies en werkgroepen helpen en ondersteunen
de kleine muziekcommissie. In het verslag staat uitgebreider wat elke
groep doet.


De grote muziekcommissie

Deze vergadert een paar keer per jaar en dient als klankbordgroep
over alles wat er maar nodig is om te repeteren en op te treden met
ons bijzondere koor.


Stand-by voor activiteiten

Veel koorleden zetten zich regelmatig in voor één of meer van onze
activiteiten. Alle koorleden zijn gelijkwaardig lid van ons koor: een
échte vereniging.
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4. Jaarverslag muziekcommissie
4a. De kleine muziekcommissie











De kleine MC komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Zij initieert,
maakt de planning en regelt de uitvoering van de activiteiten voor onze
vereniging. Na overleg met het bestuur wordt overgegaan tot
concretisering van de plannen.
Het verzamelen en inventariseren van alle aanvragen en wensen vanuit
het koor, de leden van onze verenging.
Het verzamelen en inventariseren van aanvragen voor optredens en
medewerking aan festivals en andere culturele activiteiten hoort tot de
taak van de kleine MC.
De draaiboeken worden opgesteld of er weer bijgehaald, de plannen
worden uit- en bijgewerkt. De kleine MC gaat vervolgens aan de slag om
het te realiseren. Commissies en werkgroepen worden gevraagd en de
stand-by koorleden worden gevraagd of zij tijd hebben en kunnen
meehelpen.
Als het een activiteit is die al vaker heeft plaatsgevonden of
vergeleken kan worden met een nieuwe activiteit worden de oude
draaiboeken eerst bijgesteld. Zo kan de lat steeds wat hoger worden
gelegd.
Na afloop van elke activiteit die heeft plaatsgevonden is er een
evaluerend overleg. Binnen de commissies, met bestuur en koorleden.
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Is het voor herhaling vatbaar, wat kan anders etc. Draaiboeken worden
aangescherpt.
Een belangrijke taak is het contact houden voor enkele koorleden met
hun mentoren of hun begeleiders, vaak over hele praktische zaken.
Begeleiding en zorg dragen voor de stagiaires.
Verder in de brede zin van het woord contacten onderhouden, denk aan
ons combo, betrokken organisaties, overleg met de stage-coördinatoren
van ArtEZ m.b.t. onze stagiaires en nog veel meer.
Leden: Grace V, Jolke S, Marthie V en Truus vd M.

4b. De grote muziekcommissie
Onderdeel van de muziekcommissie. Onder auspiciën van de kleine MC is er
de grote MC. Een mooi en goed klankbord, specifiek voor wat er zich
rondom koorrepetities en concerten speelt binnen ons koor. Een vorm om de
inbreng en de integratie van en voor alle koorleden te kunnen waarborgen.
Iedereen die meewerkt aan een activiteit m.b.t. koorrepetities en
optredens hoort hierbij. Koorleden zonder brede zangervaring, maar ook
koorleden met nog maar weinig koorervaring. Koorleden zonder of met een
beperking en/of handicap. In deze grote MC is er de tijd, ruimte en
gelegenheid voor iedereen, op een gelijkwaardige wijze, om met hun op- en
aanmerkingen te komen. Ook dit jaar zijn wij in complete bezetting bij
elkaar geweest en daarnaast in een wat kleinere vorm. Regelmatig komen
goede ideeën en voorstellen naar voren die anders verloren waren gegaan.
Natuurlijk worden deze daarna meegenomen in het grote geheel.
Aandachtspunt: net als de ALV vergadering moet ook het jaarverslag
begrijpelijk blijven voor iedereen. Leden van de grote MC zijn: de leden van
de commissies en werkgroepen, leden van het combo, de leden van de kleine
MC en de stagiaires.

4c. Commissies en werkgroepen
Onderdeel en onder auspiciën van de kleine MC.
Het koor kan niet zonder de inzet van de commissies en werkgroepen.
Of het nu is om te zorgen dat er genoeg geld is om als koor te kunnen
functioneren en onze activiteiten te kunnen betalen, de muziekkeuze of
het geregel rond een optreden, een artikel in de wijkkrant, een poster om
op te hangen, mede zorg te dragen voor het lief en leed van de koorleden,
het hoort er allemaal bij. Een koor, óns koor, een echte vereniging.
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In het algemeen geldt voor iedereen en alle werkgroepen: lijkt het je leuk om
eens een keer mee te helpen of om in een specifieke commissie of werkgroep
je ideeën aan te leveren en mee te draaien? Je bent van harte welkom,
graag!

Kledingwerkgroep
De kledingwerkgroep heeft er ook dit jaar voor gezorgd dat het koor bij
optredens correcte en sfeervolle kleding aan heeft in de afgesproken koor
kleuren; marine donkerblauw, brandweerrood, spierwit. De werkgroep zorgt
daarnaast voor passende accessoires, indien gewenst, bij de koorkleding
tijdens een optreden, zoals koorbuttons, een Bretonse sjaal of een matrozen
pet. Bij de optredens gaat een koffer mee met reservekleding. Als het nodig
is, kunnen we daar gebruik van maken. Aandachtspunt voor het komende jaar
is de koorkleding met optredens op buitenlocaties. Een koorlid had dat goed
door en heeft vervolgens zelf een jas aangeschaft in precies de goede
koorkleuren, via marktplaats, voor ons optreden op de Twentse Landdag!
Een wens is het aanschaffen van bodywarmers voor gebruik tijdens de
buitenoptredens in de goede koorkleuren.
Daarnaast blijft het een aandachtspunt, het perfectioneren van het
totaalplaatje bij een optreden als één geheel. Marthie heeft na vele jaren
meedraaien in deze werkgroep de kledingkoffer overgedragen. Marion van
harte welkom. Marthie dank voor al je werk!

Werkgroep Repertoire
Een werkgroep die veel doet zonder op de voorgrond te willen treden.
Voorstellen doen voor nieuw repertoire, welk repertoire gaan wij zingen bij
welk optreden, het bestaande repertoire evalueren. Nieuwe koorstukken
uitzoeken voor thematische optredens. De koorpartijen voor elk individueel
koorlid en de koormappen van individuele koorleden -helpen- bijhouden.
Het klaarmaken en klaarzetten van de repetitieruimte. Het arrangeren en
het verzorgen van de koorpartituren, de nieuwe arrangementen registreren.
Het combo van partituren voorzien, het hoort er allemaal bij. De repetities
van ons combo. Onderhoud van het instrumentarium.
Voor de koormappen is er nu een mooie nieuwe voorkant gerealiseerd.
De repertoire(lied)lijst is bijgewerkt en uitgedeeld aan alle koorleden en zo
nog veel meer. Aandachtspunt voor het komende jaar is om alle koormappen
na te kijken op de kwaliteit van weergave, of iedereen wel een complete map
heeft en het verder uitwerken van partituren. Er zijn leenmappen voor
gasten, stagiaires en nieuwe aspirant-koorleden.
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Voor de koorleden die dit willen zijn de koorarrangementen als partituur
(met noten) verder uitgebreid. Verder is er ook dit jaar weer contact
geweest met de BUMA i.v.m. onze eigen arrangementen. Zij worden
geschreven speciaal voor ons koor en mogen dan ook niet door derden worden
gebruikt (!) Ons repertoire bevat de echte shanty’s.
Daarnaast liedjes en smartlappen die gaan over het leven van de zeeman en
de thuisblijvers, rond thema’s als liefde, feesten door het jaar heen, eten en
drinken, afscheid nemen.

Lief- en Leedcommissie
Een belangrijke en bijzondere commissie voor ons bijzondere koor die er
zeker aan bijdraagt dat wij als koor kunnen en blijven functioneren. Binnen
ons koor, een échte vereniging, is de onderlinge ontmoeting van groot belang.
Bij de koorrepetitie houdt men de presentielijst bij en weet zo direct wie wel
of niet aanwezig is. Soms moeten koorleden helaas door ziekte of andere nare
omstandigheden een periode afzeggen. Vervolgens wordt geïnformeerd of
iemand weet of er iets aan de hand is. Er wordt gebeld, er wordt een kaartje
gestuurd, gekeken of een bezoekje door iemand vanuit het koor op prijs
wordt gesteld. Het aandachtspunt: 'opvangen en beter begeleiden van nieuwe
koorleden en stagiaires' is opgepakt en gaat langzamerhand beter lopen. Toch
blijft dit iets waar we alert voor moeten blijven. Een aantal koorleden is
verhuisd, ook met hen wordt contact onderhouden als zij daar prijs op stellen.

Pr Commissie
Dit verenigingsjaar zijn de grote optredens van ons koor vooral in een groter
geheel geweest, bijvoorbeeld het Korenfestival Amusing Hengelo,
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de culturele zondag, de Twentse Landdag, de WAKweek en de Prokkelweek.
M.a.w. je 'lift' mee met de Pr-activiteiten die door de uitnodigende instantie
geregeld en georganiseerd worden. Zo ontstond er een situatie dat alle Pr bij
een optreden dus niet door ons hoefden te worden georganiseerd of betaald.
Daarnaast zijn er zeker eigen Pr-activiteiten geweest, verzorgd door
verschillende koorleden en zelfs oud-koorleden.
Ons koor is nu officieel toegelaten tot de EZB (Enschedese Zangers Bond).
De secretaris geeft per keer ons optreden aan bij de EZB. Dit wordt
vervolgens doorgegeven aan de aangesloten koren binnen Enschede.
Wij zijn ook lid van de overkoepelende organisatie ShantyNederland.
Mede hierdoor worden wij bij elk optreden vermeld op de -landelijke- site
van ShantyNederland. Vervolgens worden onze optredens ook hier
doorgegeven aan de andere aangesloten koren door het hele land.
Wij staan regelmatig vermeld in de Wijkkrant Noord met een verslag
gemaakt door een oud-lid van ons, Titia. Evelien heeft een extra tekst
gemaakt voor de bestaande posters van de WAKweek. Verder was er ook dit
jaar weer de vermelding in de programmaboekjes van de WAKweek en de
Prokkelweek. In de Huis aan Huiskrant een advertentie vanuit Prismare,
verder de vermelding in de stadsgids. Daarnaast dus in de officiële mailing
rondom alle festivals en culturele activiteiten waar waaraan wij meegewerkt
hebben. Onze eigen website wordt op dit moment helemaal opnieuw
opgebouwd. Belangrijk en vooral niet te vergeten door alle koorleden: de
mond op mond reclame! Aandachtspunten voor volgend jaar o.a. : het maken
van een nieuwe groepsfoto op een binnen- en buitenlocatie.

Subsidie- en Sponsoring commissie
Zonder pecunia, geld, geen koor of vereniging. Het geld dat binnenkomt via
de koorleden in de vorm van de contributie is een belangrijke vaste bron van
inkomsten. Dit is echter niet genoeg om alle gewone kooractiviteiten te
kunnen betalen die nodig zijn om een koor draaiende te kunnen houden.
Daarnaast zijn er juist voor ons bijzondere koor regelmatig extra
bijkomende kosten met optredens en activiteiten. Naast deze extra kosten
zijn er de normale kosten, denk bijvoorbeeld aan het huren van de
repetitieruimte, aanschaf van muziek, het combo, de vrijwilligersvergoeding
voor de dirigente, onze eigen koordagen en nog veel meer. Voor activiteiten
is geld nodig, zelfs voor het houden van een vergadering.


HandicapNL (voorheen Fonds Voor Verstandelijk gehandicapten).
Voor activiteiten dragen zij ruimhartig bij in de te maken kosten, dit
omdat ons bijzondere koor extra kosten moet maken om het mogelijk
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te maken dat iedereen een gelijkwaardig lid is en kan blijven van ons
koor.
Geld binnenhalen is echter een moeizame zaak en een groot
aandachtspunt voor het komende jaar. Elke suggestie, sponsoring, gift
is zeer welkom.
ANBI. Wij zijn een culturele ANBI-vereniging (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Een instelling, vereniging, kan alleen een
ANBI Wij zijn geaccepteerd en aangesloten bij
ShantyNederland. De overkoepelende professionele
organisatie voor koren met een groot shanty-, seasongs en
maritiem folk repertoire.

geeft o.a. belastingvoordelen bij de goede gever of van de erven en
schenkers aan ons koor. Gelukkig is ook dit verenigingsjaar door



koorleden of anderen geschonken maar ook in natura.
Merchandising. Bij de grotere optredens proberen wij een kraampje te
hebben met artikelen ter verkoop, waarbij de inkomsten ten goede



komen aan het koor.
Dit jaar zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met een
professioneel website bedrijf: Great Things. Zij helpen ons om onze
website te bouwen en te onderhouden.





Ook hebben we een samenwerkingsverband met Artez.
De Soroptimisten schonken ons een bedrag waar we praktische spullen
mee konden en kunnen kopen voor onze optredens.
Schiemanswerk. Een ander initiatief is het werk van één van de
comboleden. Hans zorgt er met zijn 'schiemanswerk' (het knopen van
touw tot sier- en gebruiksvoorwerpen) voor dat er al jaren een gestage
bron van inkomsten is. Er is een nieuw schiemansblad met voorbeelden,
verder zijn er dit jaar nieuwe werkstukken bijgekomen om aan te
schaffen. Een blad met voorbeelden wordt voortaan direct uitgedeeld
aan nieuwe koorleden. Een haven in Friesland is ons schiemanswerk ook
aan het promoten. Dit heeft al meerdere opdrachten opgeleverd.
Een deurstopper van een koorlid heeft zelfs een nieuwe bestemming
gekregen en wordt nu gebruikt als fitnessapparaat om de armen te
trainen!
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Acties. Via de familie Moes kregen wij vorig jaar de kans om bij het
filiaal Twekkelerveld AH als goed doel in de statiegeldactie van dit
filiaal mee te doen. Dit werd verlengd en heeft vervolgens nog een mooi
extra bedrag opgeleverd.
Een koorlid heeft gezorgd voor een eenmalige bijdrage via een beurs
die zij toevallig bezocht.
EZB. Vanaf het jaar 2018 krijgen wij vanuit de EZB een bijdrage in de
zaalhuur en de vrijwilligersvergoeding van de dirigente. Daarnaast
kunnen wij voor een paar optredens in Enschede een bijdrage in de
kosten krijgen.

4d. Activiteiten door het jaar heen
Voorafgaand aan een optreden, koordag of een andere activiteit zijn er vele
grote en kleine activiteiten binnen en rondom het koor. Koorbrieven worden
uitgedeeld, mail wordt rondgestuurd, er zijn repetities door het combo
onderling, er is een voorgenerale- en een generale repetitie, de locaties van
de optredens worden meestal vooraf bezocht, geverifieerd op bijvoorbeeld
de aanwezigheid van toegankelijke hellingen voor de rolstoelers etc.
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Dit staat niet steeds vermeld in de lijst hieronder. Daarnaast hebben
individuele koorleden als afvaardiging van ons koor cursussen en seminars
gevolgd. Bijvoorbeeld de cursussen en bijeenkomsten die georganiseerd zijn
door en vanuit de Cultuurcoach. Wij repeteren niet in de schoolvakanties.
8 januari Kniepertjesrepetitie
Op de eerste maandag na de kerstvakantie hielden we onze eerste
koorrepetitie in het nieuwe jaar met zelfgebakken kniepertjes. Na afloop van
de repetitie mochten we er pas van smullen, want we gingen wél eerst zingen
natuurlijk. Ook dit jaar roken een aantal leden wel heel erg naar anijs.
22 januari Optreden Cypressenhof te Enschede
Op uitnodiging van familie van één van onze koorleden hadden we een optreden
verzorgd in het verpleeg- en verzorgingshuis De Cypressenhof. Een geslaagd
optreden. In een kleine zaal, met het publiek vlakbij het koor. Het publiek
genoot met volle teugen en wij als koor ook. Voor herhaling vatbaar!
10 maart Algemene Leden Vergadering
Een goed bezochte vergadering, die ook dit jaar plaatsvond in Beien.
In 2018 bestonden wij als koor en vereniging 10 jaar. Om dit een feestelijk
accent te geven met de ALV was er als extra aansluitend een echte High Tea
tot en met bijpassende bloemstukjes aan toe. Door vele koorleden was er van
alles gemaakt en gebakken, er was voor iedereen wel iets lekkers bij. Henk
werd als oud koorlid voor zijn vele werk met toestemming van alle koorleden
erelid van het koor en toegezongen als dank. De nieuwe secretaris werd
voorgesteld, Zerline van harte welkom! De vergadering was geanimeerd en er
kwam veel aan bod. De nieuwe koorleden hadden na de vergadering een goed
en duidelijk beter beeld over het hoe en wat van ons koor.
16 april Groepsfoto
Dit keer werd de foto vóor de repetitie buiten gemaakt voor Prismare met
een fel zonnetje’. Regelmatig is er een vraag bij optredens voor een
groepsfoto. Toch blijkt steeds weer hoe lastig het is om een koor goed neer
te zetten, maar het blijft een mooie tijdsopname.
14 mei Optreden voor Marianne
In de bibliotheek te Enschede hebben we een optreden verzorgd voor een
jarig jubilerend koorlid en haar visite. Een heel bijzonder optreden, met heel
veel publiek wat voor het eerst kennis met ons maakte. Zeker niet onvermeld
mag blijven dat Marianne haar publiek had gevraagd om geen cadeautjes mee
te nemen, maar om geld te doneren.

12

Dit om een busreis mogelijk te maken voor een uitstapje met ons koor, in dit
jubileumjaar, in verband met ons tienjarig bestaan. Marianne echt
fantastisch. Het bedrag was ongelooflijk en zo konden wij inderdaad een
jubileumuitje realiseren.

2 juni Korenfestival Amusing Hengelo
Ons koor had een mooi repertoire ingestudeerd, het combo was aanwezig, een
andere plek voor het buitenoptreden dan gewoonlijk: dit keer vlak bij het
station, bij de warenmarkt. Bij aanvang van de dag regende het heel hard en
toen wij aankwamen was er een totale stroomstoring door heel Hengelo met
als gevolg nergens stroom bij de diverse podia. Wel een groot probleem als je
een elektrische piano moet gebruiken. Na een vertraagde start met
onduidelijkheden over hoe dan wel en waar dan wel, kon het koor voor ons
toch starten en wij er vlak na. Misschien was er juist daarom veel publiek dat
echt bleef staan luisteren. Het binnen optreden begon helaas ook wat later
door het koor voor ons. Maar het koor na ons maakte alles weer goed door
fantastisch mee te doen bij ons optreden. Gelukkig hebben wij langzamerhand
wel wat ervaring met dit soort grote festivals en konden wij toch goede,
muzikaal van een hoog niveau en enthousiast ontvangen optredens neerzetten.
4 juni Prokkelweek
N.a.v. de vermelding op hun landelijke website en zelfs een week lang als
eerste bijzondere activiteit op hun website, dit naast het vermelden via hun
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sociale media, kregen wij publiek tijdens onze repetitie dat echt gericht voor
deze Prokkelweek kwam en een repetitie wilde meemaken. Door de speciale
opzet van de Prokkelweek, kwamen er mensen luisteren en meedoen die er
naar alle waarschijnlijkheid anders niet geweest waren.
Veel geïnteresseerden en een geslaagde avond. Voor herhaling vatbaar!
4 juni WAKweek
In dezelfde week als de Prokkelweek was de Week van de Amateurkunst
(WAKweek) te Enschede. Vermeld in de boekjes als meezingrepetitie werd
het een prima openbare repetitie met heerlijk meezingend publiek.
9 juni Een vergadering
Naast alle werkzaamheden moet er af en toe toch ook vergaderd worden.
Om het jubileumjaar wat extra glans mee te geven, vergaderde de kleine MC
voor één keer op een heuse authentieke historische sleepboot van één van
onze koorleden. De zon scheen, gevaren, een lunchpauze gehouden en echt
waar: ook nog vergaderd.

8 juli Jubileumuitje naar het Dolfinarium te Harderwijk met flashmob
Dankzij het cadeau van Marianne konden wij ons jubileumuitje naar het
dolfinarium te Harderwijk realiseren. Een grote nieuwe bus, een goede
chauffeur, prachtig weer, beter kon het niet starten. In koorkleding, want er
was ook een flashmob gepland. In groepjes gingen we door het park maar op
sommige momenten was iedereen bij elkaar zoals bij de zeehondenshow, de
walrussenshow en de dolfijnenshow vol spektakel. Zo had iedereen het op zijn
eigen manier naar zijn zin.
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Het was af en toe wel echt heel warm, ijsjes waren dan ook een geliefd
onderdeel. Verder zijn er kaartjes gestuurd naar koorleden die helaas niet
meekonden. De flashmob ging prima, was wel spannend zo’n eerste keer maar
smaakte naar meer. Zingend in de bus, kwamen wij keurig volgens schema wij
weer aan te Enschede.

16 juli Zomerrepetitie
Als afsluiting voor het zomerreces. Met een korte bijzondere ALV.
Zerline werd officieel benoemd tot secretaris. Ook was het afscheid van onze
stagiaire. Favoriete stukken zingen, toch nog een nieuw stuk in de grondverf
en daarna bijkletsen bij het zeer uitgebreide buffet. Wat hebben wij toch
een mazzel met al die actieve kookclubleden!
3 september De koorrepetitie na de zomervakantie
Opstart met nieuw repertoire, nieuwe koorleden (!) en op naar de komende
optredens. En vooral: heel enthousiast eerst zingen! Komende periode hard
gewerkt aan o.a. ons repertoire, de meerstemmigheid, een mooie koorklank.
Toewerkend naar de komende optredens en nog veel meer.
23 september Optreden Twentse Landdag
Optreden tijdens de Twentse Landdag in het Ledeboerpark.
Na veel voorbereidingen en een goed ingestudeerd repertoire, alleen al het
podium dat na overleg goed bereikbaar was voor alle koorleden, kwam de
regen juist die dag met bakken naar beneden. Het eerste optreden gewoon
verzorgd, het tweede werd na wat heen en weer overleg met de organisatie
uiteindelijk toch gecanceld. Het was echt bar en boos, het water liep als een
waterval over de ‘ramp’ (de oprijplank) naar beneden.
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Echt zonde voor al het werk wat de organisatie ervoor verzet had. Wij
hadden heel dapper publiek: staand onder een paraplu en vanonder de
dekzeilen van de kraampjes stond men (toch) te luisteren.
Weer een ervaring rijker met evaluatiepunten voor de volgende keer (de
opstelling van het koor verschoof bijvoorbeeld langzamerhand tijdens het
optreden, waardoor onze bassist na een poosje kletsnat bijna naast het
podium stond te spelen). Al met al was het toch een goede ervaring en
optreden waar wij ons prima hebben laten horen.

4 november Culturele zondag, thema ‘zilver’
In een volle tent op de oude markt te Enschede. De organisatie enthousiast,
heerlijk weer, een sfeervol optreden.
Het publiek bleef staan, stoelen moesten worden bijgehaald. Ons combo (dank
heren!) speelde de sterren van de hemel, en zorgde zeker mede voor een
enthousiast vrolijk meezingend publiek. Ook dit optreden heeft ons nieuwe
koorleden opgeleverd. Na het optreden konden we met elkaar de gekregen
consumptiebonnen gebruiken. Het was het af en toe wel wat lang wachten,
maar echt gezellig.
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8 november Museumbezoek
Voor wie wilde en kon is uiteindelijk een derde van ons koor naar een speciale
tentoonstelling over textiel in de Museumfabriek te Enschede geweest. Een
echte rondleiding kon eerst niet, maar uiteindelijk was er een vrijwilliger die
ons heeft rondgeleid en voor ons speciaal meer weeftoestellen heeft
aangezet die bij lange na niet iedereen al eens gehoord en in werking had
gezien. Voor herhaling vatbaar was aan het eind de mening van iedereen.
26 november Stagiaire
De nieuwe stagiaire begon. In ons koor lopen regelmatig studenten mee van
ArtEZ, afdeling Muziektherapie en Docent Muziek, met als stagebegeleider
onze dirigente, die tevens muziektherapeut is. Vanaf nu doen zij telkens acht
repetities mee met bijbehorende extra activiteiten. Er komen dus meer
stagiaires door het jaar heen, maar wel in kortere periodes.
3 december Hij komt.. Hij komt?
Repetitie in Sintsfeer met bezoek van Sint Nicolaas en gevolg. Iedereen,
inclusief Sint en zijn eigen koorhelpers, wat kunnen zij toch mooi zingen!
Sint liet een aantal koorleden alleen of in groepjes bij zich komen en deed dit
op zo’n manier dat niemand zich ongemakkelijk hoefde te voelen en met veel
humor. De vrijwilligster van het koffiedrinken en de receptionist werden niet
vergeten en werden na de repetitie bij een kopje chocolademelk met wat
snoepgoed door het koor stevig toegezongen.
Sint had een cadeautje meegenomen, een mooie koffiebeker voor iedereen.
Sommige koorleden vonden de beker zo mooi dat ze later met de winkelhulp
van Sint er meer kopjes bij zijn gaan halen.
17 december Kerstgenerale met kerstbuffet
Na een stevige generale repetitie -voor ons komende kerstoptreden in de
Stadsherberg- ons traditionele groots opgezette kerstbuffet. Dit keer niet
beneden in het restaurant, maar in de kale lege nog te verhuren ruimte boven.
Sommigen hadden er een hard hoofd in, maar dank zij de hulp van echte
kerstversierders uit het koor werd dit een sfeervolle ruimte waar veel
koorleden nog lang zijn gebleven na de generale. Koorleden die helaas een
aantal repetities moesten missen kwamen langs, er waren heerlijke wraps,
smeersels, gevulde eieren; alles was aanwezig. Met toch een echt niet te
onderschatten factor: het prachtige buikorgeltje van Jan met kerstliedjes.
Waarbij stevig werd meegegalmd (!) of gezongen.
21 december Kerstoptreden Stadsherberg
In het gemeentehuis tijdens de Stadsherberg waren we gevraagd voor een
kerstoptreden met ons koor.
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Prima plan, want een koorlid van ons, Ruud, had speciaal voor ons koor een
Kerstsmartlap geschreven. Een echte première dus. Staand op de trappen
waren wij dit keer goed te zien door de minikerstlampjes die een aantal
koorleden om hadden als smaakvolle kerstversiering. De zaal liep ook dit keer
langzamerhand helemaal vol, heerlijk meezingend maar ook vol ontroering
luisterend naar de Kerstsmartlap.
Ook hier werd er een consumptie aangeboden voor achteraf, van koffie, fris
bier tot heerlijke glühwein aan toe. Dit optreden was een afsluiting van ons
jubileumjaar waardig.

5. Plannen 2019


Optredens waar we aan mee gaan doen zijn onder andere:
de Prokkelweek en de WAKweek, korenfestival Amusing Hengelo, de
Vleeschhouwerij in Lumen en een culturele zondag
Opties zijn een optreden in Brugger Bosch, een festival in Nijverdal en



een Shanty festival in Friesland
Het plan is dat de grote muziekcommissie vaker overleg heeft
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Voorstellen van de koorleden zijn:
een tai chi sessie, een workshop bloemschikken, een cursus worst maken,
een captains dinner, een workshop cup cakes maken, kaarsen maken met
ons logo erop, een concert met uitnodiging van andere solisten en meer
contact met het combo
Onze vereniging streeft ernaar om hier invulling aan te geven
Een groepsfoto laten maken door een professionele fotograaf
Er staan twee BHV oefeningen in de planning
We gaan de registratieformulieren, die zijn aangepast voor het AVGbeleid digitaliseren
Er komt een draaiboek voor rouw, voor ons koor vraagt dit om extra
speciale aandacht
Fondsenwerving en subsidies. In 2019 zullen we naast de aanvragen
voor Handicap NL ook kijken in hoeverre wij door “sociale activiteiten”
in Enschede en omgeving een financiële bijdrage kunnen verkrijgen
We gaan verder met ons onderzoek naar andere wegen voor externe
bijdragen, zoals donateurschappen



We hebben een bijeenkomst met Twentse koren die zijn aangesloten bij
Shanty Nederland om te bekijken of er een samenwerking mogelijk is



Dit jaar zal onze website weer in de lucht zijn

 Nieuwe koorleden werven is en blijft een aandachtspunt
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‘Shanty & Smartlappenkoor 1 plus 1 is 3'
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