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Wie zijn wij?  

 

Wij zijn een zeemanskoor uit Almere en zingen voornamelijk Shanty’s , liederen die iets 

te maken hebben met het (rauwe) zeemansleven. 

De koorleden worden daarbij begeleid door accordeons, gitaren, drums en 

mondharmonica. Veel liedjes zijn meerstemmig en vaak ook nog in diverse talen .In 

Almere en omstreken zijn wij een begrip. Wij zorgen met 50 koorleden en muzikanten 

voor een compleet en uitermate gezellig optreden hetgeen we al door heel Nederland 

hebben mogen verzorgen. 

Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor het koor en zijn fans is het 

Shantykorenfestival “Deining in Almere Haven” dat steeds begin september plaats vindt 

met zeven andere koren in Almere Haven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leden worden opgevangen en begeleid door iemand van het bestuur, of een door 

het bestuur aangewezen lid. 

Waar repeteren wij?  

Wij repeteren ca. 40 keer per jaar op de maandagavond van 20:00 tot 22:00 in de 

Blauwe Reiger op de Steiger 74 te Almere Haven, met een nazit tot 22.30uur.   

 

 

Aspirant leden krijgen tijdens de kennismakingsavond het boek met de teksten van de 

liederen in bruikleen. 
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Website.   

Het shantykoor heeft een eigen website ( www.shantykooralmere.nl ), waarop u veel 

wetenswaardigheden van het koor kunt vinden. Zo vindt u onder het kopje “Info koor” 

wie in het bestuur zit, wie de dirigent is en welke bemanningsleden het koor heeft. 

Wie is onze dirigent? 

 

 

Jan van Veen 

 

 

 

 

Wie zit er in het bestuur? 

VOORZITTER 

Jan Foppen 

janfoppen@hotmail.com 

Mobiel: 06-29 46 73 62 

 SECRETARIS 

Fred Loupias 

shantykooralmere@gmail.com 

Mobiel: 06-50642885 

 

 

PENNINGMEESTER  

Dick Hamaker 

Hamaker.dick@gmail.com  
Mobiel: 06-28857240 

 P.R.  

Jan van Veen  

veen384@outlook.com 

Mobiel: 06-12231445 

 

 

Materiaal & Logistiek 

Hein v.d. Horst 

hvdhorst@kpnplanet.nl 

Mobiel: 06-48625249 

 

 

  

 

 

Ook kunt u, binnen het afgesloten gedeelte voor de leden 

uw “beschikbaarheid” opgeven voor optredens. Het wachtwoord kunt u opvragen bij uw 

begeleider, of door een email te sturen naar: shantykooralmere@gmail.com , of 

janvantiggelen@kpnmail.nl Ga naar Optreden presentielijst en melden en vul de 

gegevens in. 

 

Nadat u bent ingelogd, kunt u onder het kopje “lidmaatschapregels” belangrijke zaken 

vinden zoals o.a. onze privacy verklaring. 

 

Scheepsjournaal. 

 

En, regelmatig ontvangt u “HET SCHEEPSJOURNAAL” daar staat veel informatie in o.a. 

nieuwe optredens en andere specifieke info. 

http://www.shantykooralmere.nl/
mailto:janfoppen@hotmail.com
mailto:indo_49@hotmail.com
mailto:Hamaker.dick@gmail.com
mailto:Hamaker.dick@gmail.com
mailto:shantykooralmere@gmail.com
mailto:janvantiggelen@kpnmail.nl
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Shanty Nederland:  

Periodiek krijgt u de nieuwsbrief van Shanty Nederland gemaild. Shanty Nederland 

behartigt de belangen van de shantykoren in Nederland. 

 

Lidmaatschap:   

Lidmaatschap kost € 35,- per kwartaal (€ 140,- per jaar). De leden wordt dringend 

verzocht de contributie, per 1e van het nieuwe kwartaal, over te maken op onze 

bankrekening van de RABO-bank; rek. nr. NL91 RABO 0123 6548 90 (t.n.v. Shantykoor 

Almere) 

Tegen een borgstelling van € 70,- krijgt u een uitgebreid kledingpakket / draagtas / 

repertoire muziekboekje in bruikleen. Dit bedrag wordt terug betaald als u de vereniging 

verlaat en nadat u de kleding onbeschadigd, schoon en compleet weer heeft ingeleverd. 

Bij niet schoon inleveren van de kleding zal er € 10,00 in mindering op de borg worden 

gebracht. 

Zelf dient u in bezit te zijn van een nette zwarte broek, zomerblauw jeansbroek en 

zwarte schoenen. 

Optredens:   

Onze optredens vinden zowel in Almere, als in de rest van Nederland plaats. De kosten 

voor het vervoer naar de diverse locaties waar wij optreden is voor eigen rekening. Het is 

dan ook wenselijk dat wij zoveel mogelijk met elkaar carpoolen! Een kleine bijdrage voor 

de chauffeur is dan ook gebruikelijk. Parkeerkosten hoger dan € 5,00 per auto kunnen bij 

de penningmeester gedeclareerd worden tot een maximum van € 10,00, mits er 3 

passagiers mee reizen. Op het declaratieformulier de namen van de passagiers noteren. 

Voor grotere afstanden maken wij af en toe gebruik van de “Museumbus”. 

Meestal krijgen de leden van de organisatie waar we optreden consumpties/ lunchpakket 

aangeboden. Mocht dit echter niet zo zijn, dan wordt er iets via de penningmeester 

geregeld. Het is natuurlijk verstandig om altijd zelf een flesje water mee te nemen! 

 

 

 

Wij wensen u heel veel gezellige en muzikale jaren toe bij het 

Shantykoor Almere 


