JAARVERSLAG 2021
INLEIDING
De ‘Stichting Kids to Express’ is op 24 april 2020 opgericht, met als statutaire hoofddoelstelling:
“het bevorderen van de zang- en danskunst van jonge kinderen, in de leeftijdsgroep van zeven tot
en met twaalf jaar, afkomstig uit alle geledingen van de Nederlandse samenleving, door deze
kinderen de mogelijkheid te bieden om kosteloos deel te nemen aan een kwaliteitskinderkoor en in
het kader daarvan het produceren van goede, eigentijdse liedjes, met een levensbeschouwelijke,
filosofische en/of Bijbelse inhoud”.
De Stichting Kids to Express is door de belastingdienst erkend als een ‘Culturele Algemeen Nut
Beogende Instelling’ (op 18 juli 2020, met terugwerkende kracht tot24 april 2020).
Op 20 september 2020 heeft de koororganisatie zich feestelijk en in het openbaar gepresenteerd.

ACTIVITEITEN IN 2021
In september 2021 is het kinderkoor daadwerkelijk gestart, onder de bezielende leiding van ‘de
kanjers’ Michiel Rozendal (muziekcoach) en Linda Hibma (danscoach).
Op 12 en 19 september vonden audities plaats, waaraan 42 kinderen deelnamen. Hiervan zij 22
kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan het koor, uiteindelijk gaven 21 kinderen gehoor aan
de uitnodiging.
De leeftijdsverdeling van de koorkinderen is:
•
•
•
•
•
•

5 kinderen van 7 jaar oud
4 kinderen van 8 jaar oud
4 kinderen van 9 jaar oud
2 kinderen van 10 jaar oud
5 kinderen van 11 jaar oud
2 kinderen van 12 jaar oud

Het overgrote deel van deze kinderen zijn meisjes, drie kinderen zijn jongens.
Dit KTX-kinderkoor is een demonstratie koor dat kinderen in heel Nederland, thuis, op school en in
de kerk uitnodigt om zich door de liedjes van dit koor te laten inspireren.
Vanwege coronamaatregelen in 2022 lopen de repetitieseries niet gelijktijdig met een
kalenderjaar; de eerste serie van tien repetities startte op 19 september. De tweede serie van tien
repetities zal starten op 16 januari 2022.
Overeenkomstig het doel van de Stichting zijn in 2021 twee eigen liedjes geschreven:
- ‘Wie ik ben’
- ‘Fouten maken’
Het eerste liedje is in de eerste serie van tien repetities ingestudeerd, samen met andere
bestaande en verwante liedjes. Met het instuderen van het tweede liedje zal in 2022 worden
begonnen.
In december 2021 was een feestelijke openbare repetitie gepland voor ouders, familie en
sponsoren. Vanwege coronamaatregelen is deze openbare repetitie, jammer genoeg zonder
publiek, maar toch vol enthousiasme gestreamd via de kerkTV van de Spieghelkerk.
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de geslaagden van de beide audities

FACILITEITEN
De repetities van Kids to Express vinden plaats in het recente ‘Spieghelhuis’ aan de Nieuwe ’s
Gravelandseweg 34 in Bussum en incidenteel in de Spieghelkerk. Audities en openbare
repetities/uitvoeringen worden in de Spieghelkerk gehouden. Deze faciliteiten zijn hiervoor om niet ter
beschikking gesteld door het College van Kerkrentmeesters PKN Bussum.

PUBLICITEIT
De publiciteit in 2021 is vooral gericht op het bevorderen van de algemene bekendheid van het nieuwe
koor ‘Kids to Express’ (KTX) en met name op de gehouden audities.
‘Blik Open’, een onderneming voor fysieke en online presentatie, van mevrouw Eveline Post maakte een
logo en een mooie website voor KTX (sinds 29 augustus 2020 online). Gericht op de audities maakte ‘Blik
Open’ in 2021 ook flyers en posters in de KTX-huisstijl.
In maart 2021 startten wij met voorbereidingen van de publiciteit voor de audities van KTX. Daarbij is
gezocht naar activiteiten die voldoende aandacht konden trekken voor een nieuw en daarom ook nog
onbekend kinderkoor. Kinderen voor het koor en sponsoren/donateurs voor de financiering van het koor
moesten hiermee worden aangesproken.
Lang is, op voorstel van ds. Van der Sluijs, gestreefd naar een 24 uurs marathonuitzending van het
programma ZinTV (door GooiTV) in theater Het Spant. Uiteindelijk besloot het KTX bestuur dat dit plan de
krachten van Kids to Express te boven ging.
Als alternatief hiervoor maakte GooiTV, om niet, een uitzending van een uur waarin KTX zich kon
presenteren. De gastheren van ZinTV ds. Van der Sluijs en ds. Elhorst intervieuwden: ds. Riegonda van
Welie-Kaai, Michiel Rozendal, Linda Hibma, Ed Voerman en Stephan van de Windt.
Deze opname is uitgezonden op 2 juli 2021 en daarna een weeklang herhaald.
Ten behoeve van deze uitzending maakte GooiTV ook een spotje van KTX dat in de weken voor 2 juli
dagelijks is uitgezonden. Ook in de weekbrieven van de wijkgemeentes van de PKN Bussum en op
straatposters is deze promotieuitzending aangekondigd.
Vanwege de corona voorzorgsmaatregelen kreeg KTX geen gelegenheid om het koor op scholen te
promoten; zowel voor de zomervakantie als daarna. Slechts pakjes met flyers mochten aan de scholen
worden afgegeven.
Ter compensatie van deze beperkingen deelden vrijwilligers van KTX flyers, met snoepje in de vorm van
het KTX-logo, uit aan ouders met kinderen in de doelgroep op zater- en marktdagen.
Aanvullend hierop zond de classis N.H. van de PKN informatiebrieven van KTX over de auditiemogelijkheid
door naar ruim veertig kerkelijke gemeentes in de Gooi- en Vechtstreek. ‘De Gooi- en Eemlander’,
Bussums Nieuws en Goois Nieuws namen onze persberichten ook op in hun media, zowel de oproepen
voor - als de resultaten van de audities.
Al deze publiciteit samen leidde uiteindelijk tot het gewenste aantal koorleden.
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beeld uit de reclame-clip van GooiTV

beelden uit de promotieuitzending door GooiTV

Op 11 december 2021 zond de KRO-NCRV een programma uit over de Spieghelkerk, in hun serie ‘Petrus
in het Land’. In deze uitzending zijn ook beelden getoond van een repetitie van KTX en van gesprekken bij
KTX-kinderen en hun ouders thuis.
De openbare repetitie van KTX voor ouders, familie en donateurs/sponsoren moest, alweer vanwege
coronamaatregelen, zonder publiek worden gehouden. Dankzij de KerkTV van de Spieghelkerk kon deze
repetitie wel worden gestreamd. Helaas geen blijde persoonlijke ontmoetingen, maar toch een gelegenheid
om de familie te laten meegenieten.

FINANCIËN
Dit jaar (seizoen 2021/2022) waarin het eerste kinderkoor van KTX van start ging, kon volledig worden
gefinancierd uit ‘eigen middelen’; grotendeels dankzij schenkingen van gemeenteleden van de
Spieghelkerk. De respons van aangeschreven (christelijke) landelijke cultuurfondsen bleef achter bij onze
verwachtingen. De financiering van de volgende twee, geplande, jaren is nog niet voltooid.
Vanuit fondsen en de wijkkas is € 10.000 toegezegd. Voor € 5.000 hiervan geldt het voorbehoud dat dit
bedrag alleen wordt uitbetaald als in de volledige financiering van het project (€ 44.500,-) is voorzien.
Gemeenteleden van de Spieghelkerk en sympathisanten droegen € 11.450 bij, waarvan € 5.078 in 2020.
Uit de Rabobank ClubSupport actie ontving KTX € 931, waarvan € 538 in 2020.
Het bestuur van Kids to Express dankt de fonds besturen van de ‘Maatschappij van Welstand’ en de
‘Anneke en Geke Steenstra Stichting’ zeer hartelijk voor hun toezeggingen. Evenveel dank gaat uit naar de
gemeenteleden van de Spieghelkerk, sympathisanten van KTX en de Rabobank.
Ook is het KTX-bestuur dankbaar voor de financiële en materiële steun van de kerkenraad van de
Spieghelkerk en het College van Kerkrentmeesters.
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Omdat coronamaatregelen niet toelieten dat de audities van KTX op scholen persoonlijk bekend gemaakt
werden, heeft het KTX bestuur hiervoor ook gebruik gemaakt van straatreclame. De kosten hiervan ad.
€ 912,- waren niet voorzien. Om deze straatreclame toch mogelijk te maken droegen sponsoren, ter
dekking van deze onvoorziene kosten, € 500,- bij.

Kids to Express Jaarrekening
Winst & Verlies rekening
Donaties
Fondsen

Baten
€
€

2020
5.615
-

€
€

2021
6.774
2.000

Totaal baten

€

5.615

€

8.774

Lasten

2020

2021

Oprichtingskosten
Website
Drukwerk
Administratiekosten & verzekeringen
Honorarium Muzikaal Leider

€
€
€
€
€

550
929
64
67
150

€
€
€
€
€

59
942
191
-

Overige kosten

€

35

€

160

Totaal lasten

€

1.795

€

1.351

Saldo

€

3.820

€

7.424

Activa
Saldo Rabo rekening
Nog retour te ontvangen OB

€

2020
3.830

€
€

2021
11.225
18

Totaal Activa

€

3.830

€

11.243

€

3.820

€

11.243

€

10

€

3.830

€

11.243

Balans

Passiva
Eigen Vermogen
Nog te betalen bedragen/ korte termijn
schuld
Totaal Passiva

De jaarrekening 2021 van KTX is gecontroleerd door een kascommissie van deskundige, onafhankelijke,
leden: dhr. J. Dekker (financieel consultant) en dhr. J. Korf (registeraccountant).
Hun goedkeurende beoordelingsverslag is op 15 maart 2022 ontvangen.
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