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Inleiding 
 

De Vereniging Shantykoor Almere is ontstaan op 12 september 2001 in de bus die op weg was met 
het operettekoor uit Almere naar Wenen. In de bus bevonden zich o.a. Anton van der Neut, 
accordeonist bij de “Windjammers” uit Markenesse/Blokzijl en Gerard Schouten, dirigent. Anton had 
voor de gezelligheid zijn accordeon meegenomen en speelde een paar zeemansliederen deze vielen 
dermate in de smaak dat Anton en Gerard terplekke op het idee kwamen een shantykoor in Almere 
op te richten. 

 
De vereniging heeft ten doel het op zo hoog mogelijk en verantwoordelijk niveau uitvoeren van 
zeemansliederen tot plezier van de leden. Voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met 
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Zij tracht dit 
doel onder meer te bereiken door: 

a. wekelijks te repeteren door gebruik te maken van passende muzikale begeleiding 

b. uitvoeringen te verzorgen voor instellingen met een sociale achtergrond. Zoals woon-/zorg en 
behandelcentra, ziekenhuizen en commerciële instellingen. 

 

 
 

De Organisatie 
 

De vereniging heeft een 50-tal leden en die kiezen uit hun midden een bestuur van 3 – 5 

bestuursleden. De bestuursleden worden voor een periode van 2 jaar door de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) benoemd en kunnen maximaal 3x worden herkozen. Uit hun midden kiezen 

zij een voorzitter, secretaris en penningmeester; waarbij de leden tijdens de ALV een vinger in de pap 

hebben 
 

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Flevoland onder nummer 39084387 
 

Het secretariaat is gevestigd op de Mandarijnstraat 39, 1326 GS  Almere en is elektronisch te 

bereiken via shantykooralmere@gmail.com  Ook heeft de vereniging een eigen website 

www.shantykooralmere.nl 
 

Binnen de vereniging zijn diverse commissies werkzaam om de haar te faciliteren; o.a. is er een PR- 

/Sponsor commissie, een commissie materiaal en logistiek, geluid commissie, koor commissie. 
 

 
 

Huidige situatie 
 

In begin 2019 heeft er een verloop onder de leden plaatsgevonden waarbij het koor zowel haar 

dirigent als haar gitaristen is verloren. Via advertenties in de lokale krant (Almere Deze Week) en 

mond en mond reclame heeft de vereniging een professionele dirigent kunnen contracteren. Het 

contracteren van een professionele dirigent heeft een groot beslag gelegd op de vaste lasten (+ 30%) 
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van de vereniging, met gevolg dat er extra acties noodzakelijk waren om het financieel gat te dichten. 

Acties waren o.a. het verhogen van de contributie met € 5,00 per kwartaal, verhogen van het aantal 

en tarief van optredens en het doorvoeren van enkele bezuinigingen.  Hierdoor zijn wij er in geslaagd 

met een sluitende begroting te blijven werken. 

Het aantrekken van gitaristen, waaronder een basgitarist is helaas nog niet gelukt. 
 

Het Shantykoor Almere heeft lopende haar bestaan een goede naam opgebouwd, zodat zij vele 

verzoeken krijgt voor optredens in woon-/zorg en behandelcentra. Ook is het Shantykoor Almere 

gevraagd voor optredens op cruiseboten van de organisatie “Rivercruz Amsterdam”. Het 

belangrijkste evenement van de verenging is tijdens de Rabobank havendagen ons eigen festival 

“Deining in Almere Haven” in het eerste weekend september.  Op 3 podia treden 7 koren voor het 

voetlicht. Daarnaast treden we graag op bij door andere koren georganiseerde festivals. 
 

Doelen 
 

Zoals in de inleiding beschreven staat is het hoofddoel van de vereniging uitvoeringen te verzorgen 

voor instellingen met een sociale achtergrond. Om dit hoofddoel te kunnen behalen, is het van groot 

belang dat de vereniging voldoende leden heeft. Om haar bestaan in de toekomst te kunnen 

garanderen is het van evident belang dat het koor jonge mensen aan zich weet te binden. Naast het 

werven van nieuwe jonge leden is het ook van belang dat de vereniging haar leden weet te behouden. 

Een middel om dit te bereiken is o.a. leden te betrekken bij de koers die de vereniging gaat varen. Door 

de leden te betrekken bij het bepalen van de koers worden de leden enthousiast gemaakt om zich actief  

voor de vereniging in te zetten. 
 

Voorts is het van belang dat het koor ondersteund wordt door muzikanten; waaronder accordeonisten, 

gitaristen en een drummer. Naast dat er muzikanten zijn is het belangrijk dat hun instrumenten in 

goede staat zijn. Hiervoor ontvangen de muzikanten een bijdrage, met uitzondering van de drummer. 

Het drumstel is eigendom van de vereniging en de vereniging draagt ook de verantwoordelijkheid dat 

het drumstel in orde is. 
 

 
Het geheel zal onder bezielende leiding van een professionele dirigent plaats moeten vinden. Samen 

met de koor commissie verzorgt de dirigent het repertoire en samen zorgen zij tevens voor nieuw 

repertoire. 
 

De PR en Sponsor commissie heeft een grote en zware taak om, naast de contributie, de nodige 

financiën voor het koor binnen te halen. 



 

 

Acties 
 

Om bovenstaande doelen te bereiken zijn de volgende acties/maatregelen gepland. 
 

1.   Werven van nieuwe leden: 

Na het organiseren van “Deining in Almere Haven” melden er meestal enkele nieuwe leden 

zich spontaan aan en is de vereniging niet alleen afhankelijk van haar eigen leden die mond-op- 

mond reclame maken. Het bestuur heeft zich ook ingeschreven voor het RABO- 

stimuleringsproject “Verenigingsondersteuning vanuit de RABO-bank”. Recent heeft het bestuur 

bericht ontvangen dat de Vereniging Shantykoor Almere, samen met nog twee andere 

verenigingen zijn uitgeloot om een masterclass “Ledenbinding” bij te wonen. De masterclass 

beslaat 3 sessies. Na de sessies weten de participanten hoe de juiste keuzes gemaakt kunnen 

worden in aanbod van activiteiten en zijn de eerste stappen richting het structureel 

behouden en werven van leden gezet. 
 

 
2.   Participatie leden: 

Zoals in de bovenstaande alinea is verwoord zal na de masterclass “Ledenbinding” de eerste 

stappen zijn gezet in de richting van o.a. het behouden van haar leden. Een van de kernpunten 

in deze zal het betrekken van leden bij de koers van de vereniging zijn. Leden die zich gehoord 

en serieus genomen voelen, zijn eerder geneigd om zich in te zetten voor de vereniging. De 

inzet van haar leden komt tot uiting in het participeren in werkgroepen/commissies, maar 

zeker ook in het aanwezig zijn tijdens optredens. De website van de vereniging is een 

instrument om de leden te betrekken en dient derhalve uitnodigend, gebruiksvriendelijk en 

actueel te zijn. Naast de website wordt er tevens gebruik gemaakt van Facebook en Instagram. 

Er zal bij de leden gepolst moeten worden of de website aan de verwachtingen voldoet, of dat 

deze aangepast, dan wel vernieuwd moet worden. Ook aan het onderhouden en vergroten van 

de opslag capaciteit van de website zijn kosten verbonden, zeker als er op termijn mogelijk 

voor vernieuwing gekozen wordt. 
 

 
3.   Werven van nieuwe muzikanten en met name gitaristen: 

Totdat de masterclass is afgerond, houdt het bestuur zich nog aan de ingezette weg om nieuwe 

leden/muzikanten te werven. Dit geschiedt door periodiek in de plaatselijke krant “De Almere 

Deze Week” een advertentie te plaatsen, of het schrijven van een redactioneel stukje. Maar 

ook hier geldt dat enthousiaste leden, d.m.v. mond-op-mond reclame, meer zouden kunnen 

bereiken. 
 

 
4.   Samenstellen van nieuw repertoire: 

Daar het Shantykoor Almere vaak bij instellingen teruggevraagd wordt en om haar leden 

enthousiast te houden, is het van belang dat het repertoire periodiek opgefrist wordt. De 

koorcommissie heeft samen met de dirigent hier een belangrijke rol in. 

Ook dienen de muziek- en zangboeken nagelopen en gelijk getrokken te worden; 

frequent komt het tijdens de repetities voor dat de muziekboeken van de dirigent en 

muzikanten niet op elkaar zijn afgestemd. Dit geldt ook voor de zangboeken; deze zijn 

niet gelijk aan het muziekboek van de dirigent.  

 



 

 
5.   Sponsoren en vrienden van het Shantykoor binnen halen: 

Buiten de contributie van de leden kent de vereniging nog twee belangrijke kanalen waar het 

geld op binnen komt; te weten Sponsoren en Vrienden. 

    Sponsoren; daarbij richt de vereniging zich op het Almeerse zakenleven en 

instellingen. Als tegenprestatie biedt de vereniging het volgende aan: 

1. Een speciaal optreden bij of in het bedrijf tijdens een bijzondere 

gelegenheid 

2. Vermelding op onze website 

3. vermelding van de firma/logo op banner, of beachflag 
 

 
    Vrienden; voor een bedrag van € 25,= per jaar wordt men vriend van het Shantykoor 

Almere. Als vriend is men altijd welkom bij onze openbare activiteiten en ontvangt 

men 4x per jaar het informatieblad “De Passagier”, hiermee blijft men op de hoogte 

van al onze activiteiten. 
 

 
De PR/Sponsor commissie steekt veel tijd in het ontwikkelen van promotie materiaal en het 

bezoeken van bedrijven in Almere. Het laten vervaardigen van muziek CD’s, folders, banner(s) 

en beachflag(s) legt een beslag op onze financiën. 
 
 
 
 

     

Actiepunt tijdspad Verantwoordelijke

1 Contracteren dirigent mrt-19 Bestuur

2 Nieuw repertoire mrt-19 Koorcommissie

3 Werven muzikanten (gitarist/basgitarist) mrt-19 Bestuur

4 Masterclass “Ledenbinding” mei – juli 2019 Marten de Vrij e.a.

5 Aantrekken nieuwe sponsoren en vrienden april e.v. 2019 Edze Hiemstra

6 Laten maken van banner en beachflag apr-19 Edze Hiemstra

7 Enquete m.b.t. website sep-19 Fred Loupias/Jan van Tiggelen

8 Aanpassing website okt - dec 2019 Fred Loupias/Jan van Tiggelen

9 Muziekboeken herijken en bijstellen sept - dec 2019 Koorcommissie

10 Zang-/tekstboeken herijken en bijstellen jan - april 2020 Koorcommissie

11 Beleidspunten inventariseren bij leden febr. 2020     Fred Loupias

12 concept beleidsplan 2021 – 2022 opstellen mei – sept 2020       Fred Loupias

13

14

15

Actiepad



 

 
 
 
 

 
 

Meerjarenbegroting 

 
 

SHANTYKOOR ALMERE  
MEERJARENBEGROTING 2019/2022 

    

Ontvangsten  Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 

Contributies 7.000,00 7,750,00 7.750,00 7.750,00 
Optreden 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Sponsoren/Subsidies 1.000,00 3.700,00 3.200,00 3.200,00 
Bijdr. Vrienden 500,00 750,00 750,00 750,00 
Vergoeding geluid 100,00 250,00 250,00 250,00 
Verkoop Merchandise 200,00 250,00 250,00 250,00 
Reserve Dirigent 1.000,00    
Totaal 13.800,00 16.700,00 16.200,00 16.200,00 

 
 

Uitgaven     
Onkosten dirigent 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Onkosten optredens 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Sociale activiteiten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Kosten kleding 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Representative/reclama 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Bijdragen en verz. 600,00 600,00 600,00 600,00 
Bestuurs- en administratie kosten 600,00 600,00 600,00 600,00 
Huur Cobra 550,00 550,00 550,00 550,00 
Instrumenten kosten 400,00 400,00 400,00 400,00 
Onkosten geleuid 400,00 400,00 400,00 400,00 
Aanschaf Merchandise 300,00 200,00 200,00 200,00 
Onkosten De Deining 250,00 250,00 250,00 250,00 
Onvoorzien en algemene kosten 450,00 450,00 450,00 450,00 
Aanschaf Drumstel  2.000,00   
Aanschaf autoque    1.500,00 
Aanschaf digital syst. voor muzikanten   1.500,00  
Verhoogde uitgaven kunnen alleen voorzover de extra gelden binnenkomen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserveringen     
Jubileum viering 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 
Kleding 500,00 500,00 500,00 500,00 
Geluid 500,00 500,00 500,00 500,00 
     
Totaal 13.800,00 16.700,00 16.200,00 16.200,00 

 


