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Voorwoord
Met een dankbaar hart en vol verwondering kijken we terug op het jaar 2019! Met de lancering van onze
nieuwe website www.sistersvocalgroup.nl konden we bezoekers deelgenoot maken van onze missie en
visie. Frisse foto’s van de Sisters, informatie over onze komende optredens, de mogelijkheid om kaartjes te
reserveren, een archief met foto’s, filmpjes en korte terugblik van de vele optredens in dit jaar zijn terug te
vinden op deze site. Ook via social media zijn we zeer regelmatig aanwezig op Facebook en Instagram om
mensen op de hoogte te brengen van onze activiteiten. Ons verlangen voor een verdere professionalisering
voor wat betreft communicatie heeft een boost gekregen. Veel tijd en energie van diverse Sisters is in dit
traject gestoken. Het resultaat is fantastisch!
Hoe geweldig was het om in 2019 een nieuwe piano en mengpaneel via het Rabobank Coöperatiefonds in
ontvangst te mogen nemen! Het stelt ons in staat om op alle mogelijke plekken op te treden waar geen
piano aanwezig is. Dat hebben we dus zeker gedaan in de gevangenis of bij het zingen voor vrouwen die
wel een bemoediging konden gebruiken.
Tijdens onze zelf georganiseerde optredens hebben we elke keer mensen uitgenodigd deelgenoot te
worden van onze missie. Dit jaar heeft dat ertoe geleid twee pro optredens te kunnen geven! Warme
ontmoetingen die ook onze harten hebben geraakt.
De aandacht die door, met name Rineke de Wit geschonken wordt aan onze zang en podiumpresentatie,
heeft tot nieuwe mogelijkheden geleid. Optredens met Christelijke artiesten als Irma Dee, Dwight Dissels,
Elvis E en de zeer bekende Worship artiest Graham Kendrick, hebben ons een grotere naamsbekendheid en
mooie en leerzame ervaringen opgeleverd. De contacten die we hebben met Events for Christ geven
nieuwe mogelijkheden om onze missie en visie te delen met nieuw publiek. Het principe van Ontvangen om
te Geven blijft en werpt langzaam zijn vruchten af.
De Kubus in Veenendaal, onze repetitieplek en mogelijkheid voor optredens, voelt als ons thuis. Meerdere
Sistersochtenden en ook een Sistersdag met diverse workshops, sprekers en maaltijd, hebben we hier
gehouden. Veel van onze verlangens voor 2019 zijn vervuld; wat zijn we dankbaar!!
Dus…onze dromen gaan verder in 2020… evalueren, onderzoeken en aanscherpen van onze missie met de
Sisters, groeien naar het ledenaantal van 30 Sisters, achterban meenemen en deelgenoot maken van onze
missie. We gaan op zoek naar de mogelijkheid tot financiering en opname van een aantal liederen met
daaraan gekoppeld een duidelijke boodschap, doelgroep en missie, het geheel presenteren van deze
uitkomst tijdens een concert, een verdere uitbreiding van onze muziekinstallatie, meerdere pro-deo
optredens verzorgen voor onze doelgroep én als allerbelangrijkste: onze Schepper, God en Vader blijvend
danken onder alle omstandigheden, zodat Zijn naam zal worden groot gemaakt en eenieder mag proeven
en genieten van Zijn liefde. En wij, als Sisters Vocal Group, met hart en ziel zullen blijven zingen!
Wendy van Schelven
januari 2020
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Dirigent

Rineke de Wit is sinds augustus 2015 dirigente van Sisters Vocal Group. Afgesproken was dat er twee keer
per jaar evaluatiegesprekken worden gevoerd waarin o.a. de volgende onderwerpen worden besproken:
- Samenwerking met het bestuur
- Samenwerking met het koor
- Samenwerking met de muziekcommissie
- Functioneren dirigente
- Beleid voor de toekomst
- Financiën
In 2019 heeft 1 gesprek plaatsgevonden, namelijk op 4 september. Wendy van Schelven (voorzitter) en
Anneloes van Geerenstein (secretaris) voerden dit gesprek namens het bestuur. Naast bovenstaande
onderwerpen is gesproken over de inzet van (meer) solisten en cd- of ep-opname in 2020. Van dit gesprek
is een kort verslag gemaakt dat met de koorleden is gedeeld.
De samenwerking met de dirigente verloopt op zodanige constructieve en natuurlijke manier dat besloten
is om voortaan elk jaar 1 evaluatiegesprek te houden.

Muziekcommissie

Leden: Rineke de Wit, Hetty Overduin, Annet Lenards (t/m augustus 2019), Marja Hodi (t/m juni 2019),
Alinke Verduijn (vanaf september 2019)
De commissie is verder gegaan met de muzieklijst uit 2018. In 2019 hebben we een aantal concerten met
andere artiesten gedaan waardoor er voornamelijk werk was in het voorzien van muziek. Bij het zoeken van
nieuwe nummers kijkt de commissie naar nummers die passen bij onze missie en visie en daardoor
regelmatig terug kunnen komen in onze concerten. Van elk nieuw nummer moet ook bekeken worden of
het al verkrijgbaar is als koormuziek of dat er nog een arrangement voor gemaakt moet worden.
Hetty fungeert als contactpersoon tussen de muziekcommissie en de SO-teams. Hetty archiveert ook alle
bladmuziek en zorgt dat nieuwe leden voorzien worden van papieren versies van de muziek.
Alinke zorgt met Rineke dat de Dropbox op orde is.

Optredens

In 2019 hebben we de volgende optredens verzorgd:
- 20 maart Sistersochtend in De Kubus, Veenendaal. Het thema was “Memories”. Er waren die
ochtend 79 betalende bezoekers.
- 3 mei Irma Dee, De Basiliek in Veenendaal
- 4 juni Het Scharlaken Koord, Het Paradijs in Barneveld
- 12 juni Sistersochtend in De Kubus, Veenendaal met als thema “Lef!”. Er waren die ochtend 48
betalende bezoekers. De spreekster was Nanda Ravesloot.
- 16 juni gevangenis in Zwolle
- 29 september Gospelnight met Dwight Dissels en Elvis E. in Baptistengemeente De Verbinding,
Veenendaal
- 5 oktober Sistersdag in De Kubus, Veenendaal. Het thema was “Kom, proef en geniet!” met als
sprekers Marianne Grandia en Alfred Slomp van God in de supermarkt. Er waren die dag 71
betalende bezoekers.
- 1 november 25-jarig huwelijksjubileum Henk en Esther Zevering in de Hervormde Gemeente
Bethabara in Voorthuizen. Het thema was “Vier de liefde”.
- 11 december Sistersochtend Kerstspecial. Het thema was “You shine” met als spreekster Hennie
Kas. Er waren die ochtend 91 betalende bezoekers.
- 12 december Het Scharlaken Koord, Amsterdam
- 18 december Christmas Sisters in Veenendaal en Voorthuizen
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-

21, 22 en 23 december, Concert Graham Kendrick, samen met Forever
Worship in Apeldoorn, Rotterdam en Zwolle

Podiumpresentatie

Marijke Meems was in 2019 niet beschikbaar voor workshops, daarom hebben we Marissa Ludwig van
dansschool Marissa Danst uit Veenendaal gevraagd om twee workshops te verzorgen. Op 25 september en
2 oktober heeft zij ons van een aantal liederen choreografie aangeleerd. Choreografie maakt de uitvoering
van een lied krachtiger en het is aantrekkelijker om naar te kijken. We gaan deze inmiddels goede
gewoonte zeker in 2020 voortzetten.

Nieuwe website

Na een lange en intensieve voorbereidingstijd is in de zomer van 2019 onze nieuwe website gelanceerd. De
medewerkers van Rixels uit Mijdrecht hebben een prachtige frisse site opgeleverd. Alles in onze huisstijl,
overzichtelijk en snel in gebruik. Echt een mooi visitekaartje voor ons koor.

Piano en mengpaneel

Dankzij een subsidie van het Coöperatiefonds van de Rabobank hebben we een eigen piano, een
mengpaneel met toebehoren en 2 solomicrofoons kunnen aanschaffen. We zijn erg blij dat we nu niet meer
steeds een piano hoeven te lenen of te huren. En een eigen mengpaneel zorgt ervoor dat we meer geld
overhouden om onze missie uit te kunnen voeren.

Ledenbestand

Op 1 januari 2019 was het ledenaantal: 26
Op 31 december 2019 was het ledenaantal: 24
Er zijn 5 leden vertrokken en 3 leden bijgekomen

Bestuur

Samenstelling
Voorzitter: Wendy van Schelven
Secretaris: Anneloes van Geerenstein
Penningmeester: Reina de Boer
Algemeen Lid: Annet Lenards tot 1 september 2019
Algemeen Lid: Alinke Verduijn vanaf 1 september 2019
Vergaderingen
Het bestuur vergadert elke maand, behalve in de maand juli. De verslagen worden in Dropbox geplaatst,
zodat deze beschikbaar zijn voor de leden.

Financiën

Zie bijlagen:
- Kolommenbalans 2019
- Begroting 2020
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