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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Jeugdpopkoor Zinge! heeft deelgenomen aan de Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018. Bij het uitbrengen van een stem zijn door

stemmers rapportcijfers gegeven, inclusief een toelichting en eventuele verbeterpunten. In deze rapportage wordt inzicht gegeven

hoe Jeugdpopkoor Zinge! is beoordeeld en hoe dit zich verhoudt tot andere cultuurverenigingen.

Ook zijn door de vereniging zelf een aantal vragen beantwoord bij het indienen van de nominatie. In dit rapport wordt weergegeven

hoe andere verenigingen deze vragen hebben beantwoord. 

We hopen dat deze rapportage voor het bestuur van Jeugdpopkoor Zinge! inspiratie biedt om de vereniging weer verder te

ontwikkelen.

 

Organisatie Verkiezing Vereniging van het Jaar 2018

 



HOOFDSTUK 2 - RAPPORTCIJFERS

Stemmers hebben rapportcijfers gegeven voor Jeugdpopkoor Zinge!. In de onderstaande tabel wordt het gemiddelde rapportcijfer

dat Jeugdpopkoor Zinge! kreeg vergeleken met het gemiddelde van alle cultuurverenigingen die aan de verkiezing hebben

deelgenomen.

CIJFER
VOOR
SFEER

CIJFER VOOR
KWALITEIT EN
DIVERSITEIT IN
AANBOD

CIJFER VOOR
BETROKKENHEID
BIJ DE OMGEVING

CIJFER VOOR
DIVERSITEIT IN
BEOEFENAARS EN
PUBLIEK

Jeugdpopkoor Zinge! 9.54 9.57 9.53 9.58

Alle cultuurverenigingen die
hebben deelgenomen aan
de verkiezing

9.36 9.26 9.35 9.26



HOOFDSTUK 3 - STAND VAN ZAKEN VERENIGINGEN

Dit hoofdstuk gaat over de vragen waarop de bestuurders van verenigingen antwoord hebben gegeven. Hieronder is per vraag

weergegeven hoe alle cultuurverenigingen deze vraag hebben beantwoord en welke antwoord Jeugdpopkoor Zinge! heeft gegeven.

1. Zoekt de vereniging/stichting actief samenwerking met

andere partijen in de omgeving?  

Jeugdpopkoor Zinge! antwoordde: Ja 

 

3. Is de vereniging/stichting maatschappeijk betrokken?

Denk hierbij aan cultuuraanbod voor ouderen,

buitenschoolse opvang, samenwerking met gemeente,

zorginstellingen, vluchtelingen, kansarme jongeren,

etc.  

Jeugdpopkoor Zinge! antwoordde: Ja

2. Zet de vereniging/stichting actief in op diversiteit in

beoefenaars en publiek (in leeftijd en culturele

achtergrond)?  

Jeugdpopkoor Zinge! antwoordde: Ja

4. Biedt de vereniging/stichting standaardprogramma's

en afwisselende activiteiten en staat zij ook open voor

nieuwe vormen van cross-overs?  

Jeugdpopkoor Zinge! antwoordde: Ja



HOOFDSTUK 4 - TOELICHTINGEN EN VERBETERPUNTEN VAN STEMMERS

Tot slot hebben de stemmers toelichting gegeven op het rapportcijfer dat zij hebben gegeven en eventuele verbeterpunten. In de

onderstaande tabel worden de toelichtingen en verbeterpunten opgesomd.

Toelichting Verbeterpunten

Een betrokken vereniging met oog voor zijn leden en talenten

Topvereniging, fantastisch hoe ze met de kinderen omgaan,

begeleiden, leren zingen en laten ontwikkelen! En alles daaromheen!

Enthousiaste vereniging waarbij ook buiten de zangles gezamenlijk

wordt meegedaan aan maatschappelijke activiteiten zoals avond 4-

daagde en stille tocht op 4 mei

Energiek, vrolijk, gedreven en goed!

Super vereniging! In no time uitgegroeid tot een begrip in de regio. En

toegankelijk voor iedereen. Onafhankelijk van het gezin inkomen...

Het is een heel gezellig en doen zoveel mogelijk optreden in de

gemeente.

Zinge! Is een super leuk popkoor waarin de groepen erg gezellig zijn.

Het repetoire sluit aan bij de doelgroep van de leeftijdsgroepen.

Vaak gaan we naar leuke evenementen in de omgeving. Al met al,

super leuk!!!

Deze vereniging heeft zijn plek laten zien door veel bloed zweet en

tranen hierin te stoppen en voor hoever ze nu al zijn gekomen en

hoe ze nogsteeds groeien verdienen ze dit 100%

De vereniging stimuleert op bijzondere wijze de ontwikkeling van

zangtalenten. Er hangt een inspirerende en enthousiaste sfeer die

jongeren erg aanspreekt.

Perfect

Ze zijn gewoon top!! Niets op aan te merken !!!

Zeer welkome aanvulling

Alles s gwn goeie Geen , gwn goeie



Toelichting Verbeterpunten

Heel goed!

Voorzitter Oscar “Ozzie” is een held!

Gwn zinge, niets meer aan doen Geen

Niet eerder een leukere vereniging meegemaakt. Geen

Het is altijd super gezellig. We zijn met zijn alle een grote familie. Je

hort er heel snel bij omdat we eigenlijk allemaal de zelfde interesses

hebben; muziek maken en zingen. We beoordelen niemand op een

negative manier. We geven tips en adviezen.

Wat een top koor !! Echt geweldige jeugdkoor met ambitie

In een woord geweldig! Geen

Leuk en erg spontaan

Is heeeeeel leuk en heeeeeel goed en ze helpen je heel goed en

geven goed les

Niets : )

Enorme ambitie Betrokkenheid En gezelligheid in de vereniging. Eigen vaste lokatie?

het is geweldig niks

Zeer enthousiast team dat ieder kind ziet, hoort en stimuleert om

zichzelf te ontwikkelen. Zij streven tevens naar een

maatschappelijke betrokkenheid en proberen heel vaak de koppeling

te maken tussen de jeugd en wat er leeft in de maatschappij. Zingen

voor ouderen, maar ook aanwezig zijn bij Koningsdag of de

dodenherdenking.

Doordat de vereniging regelmatig re�ecteert en

ouderbeteikkenheid heel belangrijk vindt, zie je

regelmatig kleine aanpassingen of verbeteringen. Er

is dus niets in het bijzonder....

Een volle 10 verdiend!!!!

Gedreven groep vrijwilligers die erg enthousiast te “werk” gaat.

Pro�ciat

Te gekke vereniging



Toelichting Verbeterpunten

Bij verschillende verenigingen aangesloten geweest, maar nog nooit

zo'n betrokkenheid meegemaakt met ouders als hier. De

verschillende teams gaan superleuk met elkaar om. Kinderen

steunen en motiveren elkaar. Op en naast het podium.

Zeer tevreden. Zou niet weten wat beter kan Geen

Wat dit popkoor inmiddels bereikt hebt met al die kinderen is petje

af. Bestaan 5 jaar en hebben met hun koren al diverse prijzen in de

wacht gesleept

Goede vereniging

Zinge is een gezellige, betrokken vereniging met fantastische en

kundige medewerkers die elke repetitie en optreden tot een

geweldige ervaring maken voor onze dochter.

Super leuke en vooral ontzettend enthousiaste organisatie! Hoge

betrokkenheid lokaal, gewoon een top vereniging!

Zinge is een spankelend popkoor,dank zij de enthousiaste coaches

Marloes enDennis. Zeer het luisteren waard

er is sfeer , het is een grote familie niets

Geweldige groeiende vereniging, super hoe hier de jeugd

gemotiveerd word en zo met veel plezier op het hoogste niveau

meedraaien. Klasse

Overal in de omgeving te zien, met ook leden uit de hele omgeving,

sprankelend en sfeervolle optredens!

Een geweldige goed groeiende vereniging met enthousiaste mensen

aan het roer.

Ontzettend goede en gezellige vereniging! Zeer goede zangdocenten,

diverse leeftijdsgroepen, enthousiaste kinderen en een gezellige

sfeer. Ook de achterban staat altijd klaar en is erg betrokken. De

grondleggers Oscar en Myrthel Groenewout hebben er goed aan

gedaan om vijf jaar geleden dit koor op te zetten. Ze hebben een 'gat

in de markt' opgevuld.



Toelichting Verbeterpunten

Zinge! is erg maatschappelijk betrokken in Hendrik Ido Ambacht.

Iedereen heeft de mogelijkheid om te komen zingen ongeacht

achtergrond en �nanciële situatie.

Gewoon een top club

Top!!!

De groepen zijn heel hecht. Repertoire is mooi en divers. Er is ook

aandacht voor het individu. Regelmatig optredens. Workshops

worden georganiseerd voor nieuwe kinderen als voor de grotere

groepen.

ik zie er alleen maar vrolijke gezichten , en de prestaties die neer

gezet worden, om kippenvel van te krijgen

geen

Een �jne vereniging geleid door bevlogen mensen en met enorm veel

vrijwilligers onder de achterban!

Geweldige vereniging! Professionele mensen.

Het is gewoon een super leuke vereniging die bestaat uit een

gemotiveerde volwassenen en kinderen

Hele leuke sprankelende vereniging die constant in beweging is.

Inmiddels meer dan 100 zangers. Wie zegt dat jeugd niet meer wil

zingen?

Is een jonge vereniging en ontzettend goed bezig!

Top-groep! Heerlijke team-spirit!

Zeer leuke vereniging Meer in de spotlight treden

Het is een fantastiche groep Geen

Geweldig leuk en mooi jeugdkoor met enthousiaste leden en

dirigenten!!!



Toelichting Verbeterpunten

De verdeling in leeftijdsgroepen is heel goed, per groep wordt de

wijze van repeteren goed op de leeftijd van de kinderen afgestemd.

Het koor heeft een professionele uitstraling, wat ook heel goed te

merken is tijdens optredens. Oudere kinderen doen actief mee om

jongere kinderen te begeleiden.

Zou een groep "young adults" nog haalbaar zijn?

Ontzettend belangrijk voor jeugd om met deze vorm van cultuur

bezig te zijn. Goed voor sociale cohesie, het brein en ademhaling.

Meer optreden en naar buiten toe.

Geweldig gezellige, sociale, maar tegelijkertijd ook professionele

club!

Oprichters van dit koor (Myrthel en Oscar) zijn zeer betrokken bij hun

leden; hebben alles over voor 'hun' 'Zinge!'. Open sfeer, altijd gezellig

en zeer professioneel. Uitstekende vakbekwame zangcoaches, die

goed met kinderen kunnen omgaan. Dit koor gaat geen uitdaging uit

de weg en er is een prima wisselwerking tussen leden en coaches.

Eigen inbreng (door de oudere leden wordt gestimuleerd en

gewaardeerd. De leden onderling gaan op een leuke, ontspannen

manier met elkaar om en repetities (die hard werken zijn) worden

zelden gemist. Dat laat eigenlijk al zien hoe graag de leden van dit

fantastische jeugdpopkoor met elkaar willen repeteren om als koor

te willen presteren. Regelmatig treden de jongste groepen kosteloos

op voor bejaardencentra, hetgeen door de senioren zeer op prijs

wordt gesteld.

Klinkt misschien vreemd, maar deze vereniging is

gewoon top. Heb geen verbeterpunten. Tijdens de

jaarlijkse ledenvergadering staat dit punt altijd op de

agenda. Het bestuur staat altijd open voor

verbeterpunten.



HOOFDSTUK 5 - STEMMEN

In totaal zijn er 100 stemmen uitgebracht op Jeugdpopkoor Zinge!, in de onderstaande gra�ek is het aantal stemmen per dag

weergegeven.

In de gra�ek daaronder wordt het geboortejaar van de mensen die op Jeugdpopkoor Zinge! gestemd hebben weergegeven. 

 

 

Gra�ek: Aantal bevestigde stemmen per dag

 

 

Gra�ek: Geboortejaar van de stemmers bij Jeugdpopkoor Zinge!.


