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Voorwoord
2018 een jaar vol dynamiek voor Sisters Vocal Group. Een jaar waarin wij ons meer en meer zichtbaar
hebben gemaakt. Er veel tijd is gestopt in het verder verbeteren van de zangkwaliteit en er is het verlangen
uitgesproken om aanwezig te zijn bij juist de kwetsbare groepen in onze samenleving. Ontvangen om te
Geven. We Ontvangen als SVG middelen via fondsen, sponsoren, particulieren of via de bezoekers van de
Sistersochtenden en Geven door middel van het verstrekken van gratis optredens en tijd en energie aan
groepen die dit financieel niet kunnen bekostigen.
Er zijn stappen genomen, er is kennis vergaard, er zijn gelden ingezameld, visie gevormd, er zijn derden
betrokken en fondsen aangeschreven. In en door deze activiteiten is het mogelijk geworden onze missie uit
te dragen en zingend Gods liefde te laten ervaren. Een bewogen en intensief jaar voor de leden en het
bestuur.
Naast alle mooie, in dit jaarverslag opgesomde, optredens, was een van de hoogtepunten het 15 jarig
jubileumconcert dat gehouden is in de Poortkerk in Veenendaal. Een fantastisch jubileumconcert waarbij
zang en choreografie ondersteund werd door professioneel licht en geluid. De vele bezoekers werden
verrast door de presentatie van onze visie en logo. De bemoedigingen van de toehoorders en financiële
toezeggingen zijn een extra stimulans om de ingezette koers te vervolgen.
2019 zal staan in het teken van verdere professionalisering voor wat betreft communicatiemiddelen, het
zoeken naar de juiste plekken om op te kunnen treden, mogelijkheden onderzoeken voor eigen
muziekinstallatie en piano om zo flexibeler te zijn om op te kunnen treden. Dit alles blijven we doen in het
geloof en vertrouwen dat Sisters Vocal Group een groep is met een missie die aansluit bij Gods missie. Zijn
Liefde uitdelen en mensen hiervan laten proeven en genieten. We bidden om Zijn leiding en zegen. Zodat
wij kunnen blijven zingen met hart én ziel!
Voorzitter Sisters Vocal Group
Wendy van Schelven
30 januari 2019
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Zelfstandige vereniging
In 2018 is Sisters Vocal Group een zelfstandige vereniging geworden. Op 1 april 2018 was de inschrijving bij
de Kamer van Koophandel een feit. Om dit te realiseren is er heel wat werk verzet. Hieronder beschrijven
we de stappen die we gezet hebben om deze mijlpaal te halen.
Al enige tijd merkten we dat de samenwerking met Artsschool Elevate niet meer houdbaar was voor de
lange termijn. Elevate had in de jaren ervoor een flinke reorganisatie in gang gezet om financieel het hoofd
boven water te kunnen houden. De directie van Elevate heeft in 2017 besloten om zich te gaan profileren
als muziek-, dans- en theaterschool. Hierin was geen plek meer voor koren. Daarnaast voelden de leden van
Sisters Vocal Group de roeping om meer en meer naar buiten te treden en Gods liefde uit te zingen naar de
brede samenleving. Hierin wilden we onze eigen richting kunnen kiezen en niet meer (financieel) gebonden
zijn aan een organisatie. De eerste belangrijke beslissing werd op 3 januari 2018 genomen in de jaarlijkse
vergadering van het koor: unaniem werd besloten dat we in 2018 als zelfstandig koor verder wilden gaan.
Als oprichtingsdatum werd gekozen voor 1 april 2018. Dit was vanuit een financieel oogpunt: als we in
aanmerking wilden komen voor subsidie van de gemeente moest de aanvraag voor 1 mei 2018 zijn
ingediend en op het moment van de aanvraag moesten we de statuten en de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel kunnen tonen.
De eerste vervolgstap was lid worden van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB). Het lidmaatschap
van deze bond is per 1 januari 2018 ingegaan. De KCZB is ons tot grote hulp geweest bij de oprichting van
de vereniging. De statuten en de inschrijving bij de KvK zijn met hun hulp tot stand gekomen. Ook heeft de
bond ons geholpen bij de afspraken die gemaakt moesten worden met de dirigente, Rineke de Wit.
Begin februari 2018 hebben we een eigen mailadres aangemaakt: contact@sistersvocalgroup.nl en kregen
we een eigen domeinnaam voor de website: www.sistersvocalgroup.nl.
In de maand februari werden de conceptstatuten aan de leden voorgelegd. Na enkele kleine aanpassingen
verklaarden alle leden zich akkoord met de statuten.
Op 26 maart 2018 was de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een feit.
Op de Vrouwenochtend van 28 maart 2018 hebben we door Niels van Laar een aantal promotiefilmpjes
laten maken: een algemeen filmpje over ons koor, een filmpje voor de promotie van onze
vrouwenochtenden en een filmpje voor de promotie van ons jubileumconcert in november 2018.
Alle leden van Sisters Vocal Group hebben per 1 april 2018 hun lidmaatschap bij Elevate opgezegd en zijn
per 1 april 2018 lid geworden van Sisters Vocal Group.
Op 7 april 2018 hebben we een visiedag gehouden onder leiding van Elise van der Wulp Interim
manager/marketing strategy consultant. Op deze dag hebben we samen nagedacht over onze visie, onze
ambities en doelen, over onze doelgroep(en) en over geld. De samenvatting van deze dag zit als bijlage bij
dit jaarverslag.
Op 13 april 2018 werd een zakelijke bankrekening geopend.
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Op 23 mei hadden we onze laatste repetitie bij Elevate. In juni en augustus waren we afwisselend te gast bij
De Kubus en de Poortkerk, beide in Veenendaal. Vanaf oktober 2018 is onze vaste stek de Bethelkerk in
Veenendaal.
Op de laatste dag van het seizoen, 20 juni 2018, hebben we als bestuur onze afspraken met de dirigente
Rineke de Wit bekrachtigd met een contract.

Dirigent
Rineke de Wit is sinds augustus 2015 dirigente van Sisters Vocal Group. Twee keer per jaar worden
evaluatiegesprekken 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 2018 hebben deze gesprekken plaatsgevonden op 25 april en 19 december. Wendy van Schelven
(voorzitter) en Anneloes van Geerenstein (secretaris) voerden dit gesprek namens het bestuur.

Muziekcommissie
Leden: Rineke de Wit, Hetty Overduin, Marja Hodi en Annet Lenards.
De commissie is in 2018 twee keer bij elkaar gekomen om liederen uit te zoeken. Voor ons Jubileumconcert
en een keer voor nieuwe liederen voor de Sistersochtenden (voorheen Vrouwenochtenden) in 2019. De
laatste keer zijn er veel liederen ingebracht waardoor Rineke een goede indruk heeft gekregen van welke
muziekstijlen we houden.
De commissie kijkt bij het uitzoeken van nieuwe nummers of deze geschikt zijn om met een koor te zingen,
of het de boodschap bevat die wij als Sisters Vocal Group willen uitdragen, of er bladmuziek van te krijgen
is en of Rineke er een arrangement van moet schrijven. Op basis van deze criteria wordt een keuze
gemaakt.

Optredens
In 2018 hebben we de volgende optredens verzorgd:
- 28 maart Vrouwenochtend in De Troubadour, Veenendaal. Het thema was “Leef!” met als
spreekster Marjorie van Halem. Er waren die ochtend 68 betalende bezoekers.
- 28 mei Scharlaken Koord, Barneveld
- 13 juni Vrouwenochtend in De Kubus, Veenendaal met als thema “Welkom thuis”. Er waren die
ochtend 62 betalende bezoekers.
- 6 oktober Korenfestival VIER!, Bunschoten
Dit was een optreden ter ere van het 20-jarig jubileum van Rineke de Wit samen met de vier koren
waar Rineke dirigente van is:
• Voci Vocal Ensemble uit Amersfoort
• Gospelkoor Allrise uit Bunschoten
• Pop Classic Koor Gemengde Noten uit Woudenberg
• Sisters Vocal Group uit Veenendaal
- 16 november 15-jarig jubileumconcert in de Poortkerk, Veenendaal
- 13 december Het Scharlaken Koord, Amsterdam
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-

20 december Christmas Sisters in Veenendaal
21 en 22 december Christmas Sisters in Voorthuizen

Verder hebben leden van Sisters Vocal Group 2 keer een bijdrage geleverd aan een externe activiteit:
- 8 december kerstmarkt Kinderhospice, Barneveld
- 18 december kerstmaaltijd voor ouderen in de Baptistengemeente Op Doortocht, Ede

Podiumpresentatie
Marijke Meems heeft ons in drie workshops op 11 april, 13 oktober en 7 november geholpen met onze
podiumpresentatie in het algemeen en specifiek met choreografie bij een aantal liederen die we hiervoor
hadden uitgekozen. In eerste instantie hebben we dit vooral gedaan met het oog op ons jubileumconcert,
maar we zijn het unaniem erover eens dat dit een vervolg moet krijgen in 2019, omdat een goede
presentatie op het podium bijdraagt aan een professionele uitstraling van ons koor waardoor de boodschap
sterker overkomt.

Jubileumconcert
Op 26 november 2003 was de eerste repetitie van Sisters (toen nog onderdeel van The Choir Company).
2018 was dus het jaar waarin Sisters Vocal Group 15 jaar bestond. Op 16 november is dit groots gevierd
met een concert. De eerste voorbereidingen begonnen al in januari 2018. Elke Sister heeft meegewerkt om
dit concert tot een succes te maken. Zoals met elk optreden wordt alles tot in de puntjes verzorgd en met
een jubileumconcert wilden we het nog mooier en professioneler aanpakken. Het concert werd dan ook
ondersteund door een 4-koppige band: Arie Overduin op de basgitaar, Harold Schonewille op de piano,
Matthias Blokzijl op de drums en Linda Bos op de gitaar. Ook was er professioneel licht en geluid. Samen
met een mooie aankleding van de zaal en de hal, de creatafel en de uitgebreide catering maakte dit het
plaatje compleet. We zongen die avond 17 liederen, oude en nieuwe liederen uit de geschiedenis van de
Sisters. In de maanden ervoor hebben we samen ons suf geoefend op de nootjes en de choreografie, ruzie
gemaakt, ons geërgerd, vreselijk gelachen, ons verbaasd en heel erg genoten. Ook leuk om te vermelden:
op 16 september 2018 zijn Alida Koops en Hetty Overduin door de Stilok geïnterviewd in verband met het
jubileumconcert. En ook op Groot Nieuws radio is een lied van ons gespeeld en heeft Rineke reclame voor
het concert gemaakt. Verder hebben we in oktober met een dubbele pagina in de Veenendaal Totaal
gestaan. Een week voor het concert dachten we dat we nooit genoeg kaartjes zouden verkopen, maar op
de avond zelf zat de zaal zo goed als vol. Uiteindelijk zijn er 232 kaartjes verkocht! Ook werden we blij
verrast door gulle giften van sponsoren.
De avond zelf was fantastisch om te doen. Onder de bezielende begeleiding van Rineke hebben we de
bezoekers een prachtige avond bezorgd. De complimenten waren niet van de lucht. Twee leden werden in
het zonnetje gezet: Yvonne Valkenburg en Hetty Overduin zijn al vanaf de start enthousiaste en trouwe
leden van het koor. Zij werden beiden erelid. Ook werd ons nieuwe logo gepresenteerd met een hartelijke
oproep van onze voorzitter Wendy van Schelven om ons te ondersteunen met een gift. In het financiële
deel van dit verslag ziet u de resultaten hiervan.
We kijken met dankbaarheid en trots terug op deze bijzondere avond.

Ledenbestand
Op 1 januari 2018 was het ledenaantal: 24
Op 31 december 2018 was het ledenaantal: 26
Er zijn 2 leden vertrokken en 4 leden bijgekomen
Drie belangstellenden zijn niet door de auditie gekomen.
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Bestuur
Samenstelling
Voorzitter: Wendy van Schelven
Secretaris: Anneloes van Geerenstein
Penningmeester: Reina de Boer
Algemeen Lid: Annet Lenards
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 2018
- Begroting 2019
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