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Zingen voor je Leven Nijmegen 

Rode Kruislaan 69 

6525 JN  Nijmegen 

Email: zingen@zingenvoorjeleven-nijmegen.nl 

Website: www.zingenvoorjeleven-nijmegen.nl 

Bankrekening: NL67 TRIO 2024 8115 58 

Kamer van Koophandel: inschrijfnummer 63614804 

 

 
Jaarverslag 2019, Zingen voor je leven-Nijmegen 
 

We beginnen het nieuwe jaar met het afscheid van Centrum de Appel. We zijn als koor 

begonnen en gegroeid in Centrum de Appel. De Appel was onze vertrouwde plek, waarin we 

ons ontzettend thuis voelden. We nemen zingend afscheid van Esther Appels. Esther heeft 

zich ingezet voor de opzet van Zingen voor je Leven Nijmegen. Ze heeft als bestuurslid en als 

koorlid veel betekent voor ons koor. De koorleden nemen een bloem mee voor Esther, die 

bloemen vormen een kleurrijk boeket als dank voor haar inzet.  
   

Inmiddels zijn we vertrouwd met onze nieuwe repetitie ruimte in Voorzieningenhart ’t Hert. 

Het wijkcentrum biedt nieuwe mogelijkheden en contacten voor het koor. Zo gaan veel 

koorleden na afloop van een repetitie gezellig samen “soepie doen”. De laatste repetitie van 

het jaar hebben we voor de kookgroep van de soep Surinaamse liederen gezongen. We 

drinken voortaan koffie en thee in het café, waardoor er soms contacten met wijkbewoners 

gelegd worden. 

 

We mogen terugkijken op een actief jaar met een concert in Ede, een concert in de 

Theaterkerk in Bemmel en de organisatie van de Korendag van Kanker in Beeld. Wat fijn dat 

de koorleden zich met veel enthousiasme aan deze activiteiten gewijd hebben. We hebben 

ons als koor laten horen aan een groot publiek tijdens de concerten. Wat een goede 

samenwerking en verbinding is er tussen de koren Ede en Arnhem. Trots dat we als gaststad 

tien Zingen voor je Leven koren mochten verwelkomen in Nijmegen voor de Korendag.  

 

Het ledenaantal is eind 2019 gestaag gegroeid tot 44 leden. 

 

 

 

mailto:zingen@zingenvoorjeleven-nijmegen.nl
http://www.zingenvoorjeleven-nijmegen.nl/


2 
 

Repetities 
Dirigent/stemtherapeut: Frohmut Knie  

Dirigent/stemtherapeut: Anadya Wouters 

Coördinator koor: Mariëtte Deuss 

In 2019 zijn er 22 repetities in Nijmegen geweest en een extra repetitie in Ede ter 

voorbereiding op de concerten.  

 

Samenstelling bestuur 2019  

o Voorzitter: Wim Kuipers 

o Secretaris: Mariska van Dodewaard 

o Penningmeester: Sietske van der Honing 

o Bestuursleden: Stef Wierink (afgetreden in oktober), Mariëtte Deuss, Lya van der 

Hoogen 

In 2019 komt het bestuur drie keer voor een vergadering bijeen. De notulen van het overleg 
worden gepubliceerd op de website.  

In de komende jaren zullen aftreden en/of herkiesbaar worden gesteld: 2020 Sietske van der 
Honing (herkiesbaar), 2021: Lya van der Hoogen en Mariska van Dodewaard, 2022: Mariëtte 
Deuss en Wim Kuipers 

Op de ledenvergadering 19 maart 2020 legt het bestuur verantwoording af aan de leden. 
Aankomende ledenvergadering zullen we een bestuursverkiezing hebben. Het rooster van 
aftreden bepaalt volgens de statuten dat bestuursleden na drie jaar aftreden. Sietske van 
der Honing treedt af als bestuurslid en stelt zich weer herkiesbaar. We hebben nog een 
vacature sinds het aftreden van Stef. 

Koorleden, die interesse hebben in een vacature als aspirant bestuurslid of als voorzitter, 
kunnen zich daarvoor verkiesbaar stellen. Als er meerdere kandidaten zijn, zal de kandidaat 
met de meeste stemmen gekozen worden tijdens onze vergadering. Koorleden kunnen hun 
eventuele interesse in een vacature tot 24 uur voor de ledenvergadering op 19 maart 
kenbaar te maken via een mailtje naar Zingen voor je Leven. Na de bestuursverkiezing geven 
we onze wijzingen in het bestuur door aan de Kamer van Koophandel.  

Anadya en Wim zijn namens ons koor/bestuur naar de deskundigheidsdag in Hilversum 
geweest. Het doel van deze dag was professionele ondersteuning te bieden bij vraagstukken 
die de vakprofessionals en coördinatoren in de dagelijkse praktijk tegenkomen bij de Zingen 
voor je Leven koren.  
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Commissies 2019 

 De commissie lief en leed (Mariëtte Deuss en Gerda Traast) verzorgt de ontvangst 

van nieuwe leden bij een repetitie en onderhoudt het contact met zieke leden. We 

delen lief en leed door bijvoorbeeld liedjes op te nemen en die door te sturen naar 

koorleden, die dat nodig hebben. Mariëtte zorgt voor een ondersteunend kaartje als 

koorleden een moeilijke tijd doormaken. Het afmelden voor het koor verloopt via 

Mariëtte, bij haar kun je je telefonisch, via de mail of een appje afmelden. Het 

verwelkomen van nieuwe leden, de inschrijvingen bij het koor en het uitdelen van 

koormappen met liederen zijn eveneens taken van Mariëtte en Gerda. 

 Repertoirecommissie. Er is overleg geweest met de leden van de repertoire 

commissie. De commissie is, bij de start van ons koor als vereniging, opgezet om mee 

te denken en advies te geven aan de dirigenten. Besloten wordt de commissie te 

ontbinden, omdat de meerwaarde op dit moment niet meer gevoeld wordt. Niet alle 

nieuwe liederen, die de dirigenten in brachten, zijn terug gekoppeld naar de 

repertoire leden. Uiteindelijk hebben de dirigenten de eindverantwoording voor de 

keuze van ons repertoire. Zij hebben vooral als uitgangspunt dat liedjes 

laagdrempelig zijn. De commissie heeft afgelopen jaren veel werk geleverd. Zij 

hebben de bladmuziek aan gedragen voor de leden en voor onze website. Voor de 

grote concerten en ons ‘dagelijks’ repertoire is er door de commissie advies gegeven 

aan de dirigenten. Dank dat de repertoire leden zich zo hebben ingezet voor het 

koor. Het voorstel is om bij grote toekomstige optredens een klein groepje koorleden 

mee te laten denken over de repertoire keuze.  

 De PR koppelen we voortaan aan onze activiteiten. Daarvoor plaatsen we artikelen in 

diverse lokale bladen. Dit jaar hebben we, zowel als voor ons concert in Bemmel als 

voor de Korendag, respons van geïnteresseerden gekregen op deze berichten. Het 

wijkblad van Nijmegen-Midden heeft een verslag gedaan van Zingen voor Je Leven, 

zodat we wat meer bekendheid krijgen in de wijk. In het blad Psychosociale oncologie 

voor professionals staat een foto van ons koor op de cover. Dit naar aanleiding van 

een interview met de voorzitster van Kanker in Beeld. Er liggen folders van koor 

Nijmegen in het Marikenhuis en in de ziekenhuizen. 

Financiën 

Sietske van der Honing is onze penningmeester. Ze beheert de financiën van de vereniging. 

Denk hierbij aan het betalen van facturen, een financieel jaarverslag maken, begroting 

maken of het bijhouden van de boekhouding. We hebben een ANBI status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling). Voor donateurs is dat interessant, want giften kunnen voor hen 

belastingvoordeel opleveren. We hopen dat leden zich blijven inzetten voor het zoeken naar 

donateurs. Elke suggestie, sponsoring, gift is welkom. Omdat we een laagdrempelig koor 

willen zijn, is de contributie laag. Een voordeel van onze nieuwe locatie is dat we vanwege 

een subsidieregeling van de gemeente Nijmegen geen kosten hebben voor de huur van de 

repetitieruimte in ‘t Hert. Echter de vaste kosten van het koor blijven doorgaan, zoals de 

salariëring van de dirigenten, de kosten voor de website, bankrekening, koormappen etc.  
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Wat hebben we gedaan in 2019? 

 Op 24 januari is de eerste repetitie Voorzieningenhart ’t Hert. Het is even wennen 

hoe we de stoelen plaatsen en waar we gaan staan.  

 Op maandag 11 februari is er een extra (generale) repetitie in Ede.  

 17 februari een concert in Ede. Ede zingt samen met Arnhem en ons Nijmeegse koor. 

 

 
 

 Op zondag 24 februari geeft het koor Zingen voor je Leven Nijmegen een concert in 
de Theaterkerk te Bemmel. Het koor Zingen voor je Leven Nijmegen geeft dit concert 
samen met de Zingen voor je Leven koren Arnhem en Ede. We zijn enorm trots op de 
muzikale ondersteuning van Esther de Graaf op fluit en Diana de Vries op harp tijdens 
het concert. De opbrengsten van het concert zijn geheel ten bate ons koor. De kosten 
voor het huren van de zaal, de salariëring van dirigenten en muzikanten, het maken 
van een programmaboekje etc. zijn betaald door donaties. Stef Wierink heeft zich 
met veel succes ingezet om sponsors te zoeken voor dit concert. 

 2 juni is de plantjesmarkt Nijmegen. Het zingen op deze markt wordt een traditie. 

Een gezellig optreden op een leuke locatie. 

 Op 21 september laten de koorleden en één dirigent, zich lekker verwennen in het 
Huiskamerrestaurant Babylon. Een echt kooruitje, dat we verdiend hebben door 
donaties bij de viering van het 5-jarig bestaan en met het optreden in Bemmel. Een 
vol programma; genieten van thee/koffie en taart, stembevrijding, een Syrische 
vegetarische lunch en een ontspannende klankbadmassage. Koorlid Marjan Jacobs 
leidt ons rond op Babylon met een korte wandeling. Koorlid Trees Rooijendijk nodigt 
ons uit iets over jezelf te delen n.a.v. een zelf gekozen fotokaart. Een feestelijke dag 
vol verbinding, energie en zang.  

 Op 19 oktober zijn we gaststad voor de Korendag van Kanker in Beeld voor Regio Zuid 
(tien Zingen voor je Leven koren). Voor het koor Nijmegen en de dirigenten betekent 
de voorbereiding een behoorlijke tijdsinvestering. De regionale Korendag vindt plaats 
in De Lindenberg, huis voor de kunsten in Nijmegen. Fijn, dat er zoveel Nijmeegse 
koorleden vroeg aanwezig zijn om de andere koren te verwelkomen. Het 
overkoepelende landelijke thema voor deze dag is: Kracht & Verwondering! Door de 
vakprofessionals, coördinatoren van de gaststad en Kanker in Beeld is een 
inspirerend programma samengesteld. De koren zingen nieuwe liederen, luisteren 
naar elkaar en contact maken met elkaar. Anadya heeft als dagvoorzitter een drukke 
dag. We zijn trots op haar en Frohmut! Wat kijken we terug op een mooie dag. 
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 Donderdag 12 december is de laatste repetitie van het jaar. We willen tijdens deze 
repetitie vooral verbinding en licht aan elkaar geven. Iedereen neemt een kaars en 
een kaart met een wens mee. Onder het zingen van een ingetogen lied gaan de 
kaarsen rond. Ieder neemt een andere kaars en wens mee naar huis. Na afloop is er 
de mogelijkheid om samen soep te eten in het wijkcentrum. De vrijwilligers hebben 
gevraagd of wij deze keer voor de gasten een lied willen zingen. We zingen dat lied 
ook voor de mensen, die met zoveel inzet, die soep maken. Voor ons tevens een 
gezellige afsluiting van het jaar. 

 Op donderdagmiddag 19 december zingen we een aantal liederen op het 
kaarsenfeest in de prachtige Stevenskerk. Helaas was door de akoestiek van de kerk 
ons koor minder te horen en verliep de middag wat rommelig. Besloten dat we niet 
meer kiezen voor een optreden bij het kaarsenfeest.  

 

 

Onze plannen voor 2020: 

 We zijn een koor voor mensen, die als patiënt of als naaste geraakt zijn door kanker. 

Leden kiezen dus met een bepaalde motivatie voor dit koor. We willen meer 

aandacht geven dat we niet alleen een leuk koor zijn, maar dat we verbonden zijn 

door een ziekte. Een ziekte, die ons geraakt heeft. Hiervoor kan ruimte geschept 

worden tijdens de repetities. De dirigenten vragen elke repetitie of mensen iets 

willen delen in de groep. Verder kijken we of we ons kunnen richten op optredens, 

waarin de doelgroep (kankerpatiënten, hun naasten en hulpverleners) bereiken. We 

benaderen daarom de Nijmeegse ziekenhuizen met de vraag of we mogen optreden. 
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 Het groeiend koor blijft aandacht vragen. Er is tijdens de repetitie veel onrust. Er is al 

vaker over gesproken. Er is een groep leden, die zich over de groei van het koor 

gebogen heeft. We hopen in ledenvergadering 2020 tot een besluit te komen over 

hoe we in de toekomst verder willen met ons grote koor. 

 Geplande optredens: We kijken wat er aan aanvragen binnen komt. We zijn dit jaar 
gevraagd voor de plantenmarkt.  

 Activiteiten voor koorleden aankomend jaar. In het wijkcentrum mogen we geen 
eigen hapjes meebrengen. We overleggen daarom of er de laatste repetitie voor de 
zomervakantie een mogelijkheid is voor een catering van ‘t Hert. Met kerst willen we 
een ingetogen repetitie, waarin we de verbinding met elkaar zoeken. Een 
gezamenlijke groepsactiviteit, zoals in Babylon, is niet elk jaar te organiseren i.v.m. de 
financiën. De koorleden kunnen eventueel zelf een kleine bijdrage leveren in de 
kosten. We willen vragen of er koorleden bereid zijn ideeën in te brengen voor 
activiteiten.  Bij interesse van het koor is de vraag of de koorleden dit ook zelf willen 
organiseren.   

 We hopen dat koorleden zich betrokken blijven voelen en zich willen inzetten voor 
klusjes van het koor, bijvoorbeeld de coördinatie van het stoelen klaar zetten of het 
organiseren van een gezellig samenzijn. 

 

Op naar sprankelend 2020! 

Mariska van Dodewaard Secretaris Zingen voor je Leven Nijmegen 

 

   


