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Jaarverslag 2016 
 

1. Introductie 
 

The Skyline Sisters is als vrouwenbarbershopkoor uniek in Rotterdam. We zingen goed in het gehoor 

liggende Engelstalige songs, vierstemmig en zonder begeleiding van instrumenten (a capella). In de 

barbershopstijl wordt naast de kwaliteit van de zang veel aandacht gegeven aan presentatie. Met 

lichaamstaal, gebaren en expressie worden de emotie en de sfeer van de song uitgedrukt. Het koor bestaat 

uit 50 enthousiaste vrouwen en repeteert wekelijks in de thuisbasis Schiebroek. Onder de vakkundige leiding 

van Mieneke Klinkert werken we hard aan zangtechniek, interpretatie en presentatie van de songs. The 

Skyline Sisters geeft regelmatig optredens op evenementen als braderieën, kerstmarkten, verjaardagen en 

in bejaardentehuizen. Sinds 2011 doet het koor mee aan de landelijke conventie (korenwedstrijd) die om het 

jaar wordt georganiseerd door Holland Harmony, de grootste Nederlandse koepelorganisatie voor 

Nederlandse barbershoppers. Het koor is sinds de oprichting in 2008  sterk gegroeid, zowel in kwaliteit als in 

kwantiteit. 

 

In 2016 is The Skyline Sisters opnieuw gegroeid. Het koor heeft wederom een aantal nieuwe leden gekregen 

en door middel van coachings, wekelijke repetities en een Trainingsweekend heeft het hele koor hard 

gewerkt aan de kwaliteit van zang en presentatie. Een groot deel hiervan is ter voorbereiding op de 

deelname aan de conventie – de landelijke wedstrijd voor barbershopkoren – eind maart 2017, waarin het 

koor haar groei in kwaliteit kan meten. Daarnaast heeft het koor in 2016 een groot aantal optredens 

verzorgd, zowel zelfgeorganiseerd als op uitnodiging. Een ander hoogtepunt was het zeer vernieuwende 

Najaarsconcert in oktober 2016, waarbij de Sisters zich hebben ingezet voor het KWF. The Skyline Sisters is 

er trots op ook in 2016 weer een breed scala aan uitdagende, vernieuwende en inspirerende muzikale 

prestaties te hebben neergezet! 
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2. Optredens  
De zeventien optredens die het koor in 2016 heeft gegeven vonden plaats op verschillende locaties en met 

een zeer gevarieerd publiek. Hieronder treft u een totaaloverzicht aan van de optredens van het koor in 

2016, inclusief een schatting van het aantal bezoekers per optreden. 

 

Publieke optredens van The Skyline Sisters in 2016 

 

Datum Locatie Aard van het optreden Aantal 

bezoekers 

(schatting) 

20 maart 2016 
De Nieuwe Doelen 

Gorinchem 
Fun Factory 500 

18 april 2016 
OBS De Wilgenstam, 

Rotterdam 

Repetitieconcert 

(Besloten optreden) 

50 

 

8 mei 2016 
De Blijde Wei, 

Rotterdam 
Zomerzondagmiddagconcert 100 

21 mei 2016 
Lutherse kerk 

Utrecht 
Voorronde NKF 200 

17 juni 2016 
Luxor Theater 

Rotterdam 
Optreden voor aanvang voorstelling 1000 

3 juli 2016 
Hillegondaflat, Rotterdam- 

Hillegersberg  
Viering Hillegondaflat Hillegersberg  30 

28 augustus 2016 Bergse Plas Rotterdam Puur Genieten Fair Hillegersberg 1000 

29 oktober 2016 
De Entree (Theater 222) 

Rotterdam 

Sisters for Life, georganiseerd door 

The Skyline Sisters 
200 

13 november 2016 Dorpskerk Hoogvliet  Koffieconcert 150 

27 november 2016 Fort aan de Klop Optreden 20 

10 december 2016 
Winkelcentrum Beethoven 

Rotterdam - Hillegersberg 

Kerstoptreden Kerstmarkt in 

Dickenskleding 
100 

10 december 2016 
Rododendronplein 

Rotterdam - Schiebroek 
Kerstoptreden in Dickenskleding 100 

11 december 2016 Dorpsplein Rockanje 
Kerstoptreden Kerstmarkt in 

Dickenskleding 
200 

18 december 2016 Bijdorp, Rotterdam Kerstoptreden 30 

20 december 2016 
Hillegondaflat, Rotterdam-

Hillegersberg 
Kerstoptreden 30 
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Datum Locatie Aard van het optreden 

Aantal 

bezoekers 

(schatting) 

20 december 2016 

Winkelcentrum  

De Koperwiek,  

Capelle a/d IJssel 

Kerstoptreden in Dickenskleding 200 

21 december 2016 De Passage, Den Haag Kerstoptreden in Dickenskleding 200 

22 december 2016 

Winkelcentrum  

De Koperwieck, 

Capelle a/d IJssel 

Kerstoptreden in Dickenskleding 200 
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3. Hoogtepunten 
 

Het afgelopen jaar bevatte een groot aantal hoogtepunten voor The Skyline Sisters: 

 

3.1 Fun Factory 

Het eerste optreden van The Skyline Sisters dit jaar is georganiseerd door koepelorganistatie Holland 

Harmony, de dag had als thema ‘Fun Factory’ en vond plaats in De Nieuwe Doelen in Gorinchem. 

Normaal gesproken zingt The Skyline Sisters Engelstalige nummers, a capella en vierstemmig. Bij de Fun 

Factory maakten de Sisters een uitstapje naar Nederlandstalige nummers, wat te danken was aan 

‘buurvrouw Nel uit Katendrecht’ die luidruchtig haar intrede deed. Zij liet in niet mis te verstane Rotterdamse 

bewoordingen weten dat de Sisters toch op zijn minst in het Nederlands het Rotterdam van toen én van nu 

konden bezingen. De dames hielden een korte beraadslaging en brachten toen vol overtuiging ‘Ben je in 

Rotterdam geboren’ en ‘Rotterdam, -dam, -dam’ ten gehore. De Erasmusbrug, de Koopgoot, de RET, het 

Witte Huis; Rotterdam werd vol enthousiasme bezongen.  

Met het afsluitende nummer ‘You never walk alone’ kregen de dames de hele zaal vol andere aanwezige 

barbershopkoren in beweging. Het optreden was dan ook een geslaagde combinatie van barbershopzang, 

hoge kwaliteit en Rotterdamse humor.  

 

 

 

3.2 Repetitieconcert 

Om de trouwe Vrienden van de Sisters en enkele ‘likers’ op Facebook te bedanken voor hun steun heeft The 

Skyline Sisters op 18 april 2016 een ‘repetitieconcert’ georganiseerd. Het concert vond plaats in Openbare 

Basisschool ‘De Wilgenstam’, de vaste repetitielocatie van het koor. Vrienden van het koor konden op een 

informele manier kennismaken met een repetitie van het koor en kregen uiteraard een aantal nummers te 

horen. Nieuw aan dit concert was dat de gasten werden uitgenodigd op de risers om samen met het koor 

een canon te zingen. Ook de welbekende ‘afterglow’ ontbrak niet bij dit informele concert! 

  
The Skyline Sisters tijdens de Fun Facory, 20 maart 2016 
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3.3 Najaarsconcert Sisters for Life 

Het door de The Skyline Sisters zelf georganiseerde concert op 29 oktober 2016 had een bijzonder thema, 

‘Sisters for Life’. Met dit concert zamelde het koor geld in voor KWF Kankerberstrijding. Meerdere koorleden 

strijden tegen deze ziekte en het koor heeft afgelopen jaar afscheid moeten nemen van één van haar 

Sisters. 

Hier werd met verschillende songs bij stil gestaan, maar tegelijkertijd vierden koor en publiek op 

aansprekende wijze het leven. The Skyline Sisters bracht prachtige nummers als ‘Can you feel the love 

tonight’, ‘The Rose’ en ‘Lean on me’ ten gehore. De koorzang werd afgewisseld met barbershopnummers 

van het succesvolle herenkwartet Men2B, de dameskwartetten 4Now en Challenge, en de vier heren van 

kwartet Natural Blend. Verder werd het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ op gevoelige wijze vertolkt door Sister 

Kristine en haar dochter Aenea.  

Het was een verrassende avond vol emoties; ontroerend maar ook met humor.  

Met een deel van de kaartverkoop en de tombola die door de Sisters was georganiseerd haalde het koor 

tijdens deze muzikale avond het mooie bedrag van € 1.177,- op voor KWF Kankerbestrijding.  

 

 

 

  
The Skyline Sisters in Sisters for Life, 29 oktober 2016 

  
The Skyline Sisters in Sisters for Life, 29 oktober 2016 
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3.4 Diverse Kerstoptredens in Dickenskleding 

Dit jaar had The Skyline Sisters de kans om Dickenskleding over te nemen van een ander koor. Een kans 

die ze met beide handen heeft aangegrepen. Mede hierdoor heeft het koor enorm veel Kerstoptredens 

weten te krijgen in Rotterdam en omgeving.  

De koorleden leefden zich goed in in hun rol van deftige dame, heer of dienstmeid. Daarnaast bracht het 

koor prachtige kerstsongs ten gehore, zoals het traditionele ‘O Come all You Faithfull’ en ‘Hark the Herald 

Angels Sing’, maar ook modernere kerstsongs, zoals ‘Jingle bells’, ‘White Christmas’ en niet te vergeten 

‘Happy Christmas, War is Over’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstoptredens in Dickenskleding, december 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstconcert ‘Christmas with The Skyline Sisters & Friends’. 
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4. Kwaliteit 
 

4.1 Coachings/trainingen 

Om de kwaliteit van zang, muziekbeleving, interpretatie en presentatie te verbeteren heeft The Skyline 

Sisters in 2016 een aantal trainingsdagen georganiseerd en op die dagen coaching ontvangen van 

gecertificeerde coaches. Dit jaar stond een groot deel van de coachings in het teken van de deelname aan 

de conventie. De volgende trainingsdagen hebben plaatsgevonden:  

 

Datum Coach  Aard van de coaching 

Zaterdag 23 januari 2016 Wil Saenen Zangtechniek, interpretatie  

Zaterdag 10 september 2016 Wil Saenen Zangtechniek, interpretatie 

  

4.2 Trainingsweekend 

25 november 2016 heeft het koor voor het eerst een trainingsweekend georganiseerd. 

Na enig speurwerk heeft het koor een geschikte locatie gevonden: Fort aan de Klop in Utrecht. Fort aan de 

Klop biedt mooie en betaalbare slaapplaatsen voor groepen tot 50 personen. In de accommodatie is een 

ingerichte keuken, een mooie slaapzolder en heel belangrijk: een goede recreatiezaal waar we konden 

oefenen. Het fort ligt op een mooie locatie, midden in het groen en dichtbij het centrum van Utrecht.  

 

Ook bij het zoeken naar een coach is het koor zeer zorgvuldig te werk gegaan. Vanuit Engeland heeft het 

koor coach Jo Braham over laten komen om het hele weekend te werken aan het verbeteren van de kwaliteit 

van het koor. Jo heeft een wereld aan ervaring binnen LABBS, the Ladies 

Association of British Barbershop Singers, waar zij in 1986 lid van werd en zij 

heeft meerdere gouden medailles gewonnen, zowel in barbershopkoren als in 

barbershopkwartetten. In 2010 gooide zij het roer om en werd zij Musical Director 

van een ander succesvol barbershopkoor, Cheshire Chord Company. In 2012 

nam Cheshire Chord Company voor het eerst onder leiding van Jo Braham deel 

aan de conventie en veroverde direct een gouden medaille.  

 

Het was duidelijk dat Jo haar kennis en ervaring op het gebied van koormuziek, klank en muzikaliteit op een 

energieke en enthousiasmerende wijze op het koor wist over te brengen. Zij gaat uit van de kracht en het 

karakter van een koor, en weet met enkele aanwijzingen de koorklank al snel op een hoger niveau te 

brengen. Met haar aanwijzingen verbeterde zij de techniek van individuele zangers, én wist zij al die 

stemmen van het koor tot één klank samen te brengen en het koor met passie en overtuiging te laten 

zingen.  
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Naast keihard werken en hele dagen op de risers staan, was er ook ruimte voor ontspanning en een 

gezellige spelletjesavond die afgesloten werd met een ‘disco’. 

Op zondagmiddag werd er voor de aanwezige mensen in Fort aan de Klop een klein optreden gegeven. 

Zowel het koor als Jo hebben genoten van de reis die zij samen dit weekend hebben afgelegd. Aan het 

einde van het weekend was het koor moe, maar voldaan. De kwaliteit van het koor is dit weekend met 

sprongen vooruit gegaan. Doordat de Sisters tijdens het weekend intensief hebben kunnen oefenen en de 

oefeningen meerdere keren hebben kunnen herhalen is hun zangtechniek verfijnd en hun presentatie 

verbeterd. De koorklank is verbeterd en het koor heeft weer een stap gemaakt in het overbrengen van de 

boodschap en beleving van de songs aan het publiek. 

 

 

 

 

 

 

The Skyline Sisters  tijdens het Trainingsweekend, november 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstconcert ‘Christmas with The Skyline Sisters & Friends’. 
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5. Organisatie  
 

5.1 Bestuur 

In 2016 heeft het bestuur uit 5 bestuursleden bestaan. Het bestuur heeft in 2016 hard gewerkt aan de 

uitvoering van alle lopende activiteiten; optredens, trainingsdagen, promotie en fondsenwerving. Met name 

aan de inschrijving voor de conventie, en de organisatie van het repetitieconcert, het najaarsconcert en het 

trainingsweekend heeft het bestuur een groot aandeel geleverd.  

 

Een aantal belangrijke activiteiten die het bestuur dit jaar daarnaast heeft uitgevoerd:  

- Het bestuur heeft twee keer een Algemene Leden Vergadering georganiseerd om alle lopende 

zaken met de koorleden te bespreken. 

- Het bestuur heeft gezorgd dat het koor coaching heeft ontvangen van gecertificeerde en 

professionele coaches, die aansluiten bij het niveau van het koor en de kwaliteit van het koor op een 

hoger plan weten te brengen. 

- Het bestuur heeft gezorgd voor een nieuwe koorfoto, die is genomen door onze ‘huisfotograaf’ Hans 

Martens (beeldmaker.nl). 

- Het bestuur heeft de verschillende commissies aangestuurd, zodat de commissies hun taken konden 

uitvoeren. 

- Het bestuur heeft de aanschaf van Dickens-kleding gefaciliteerd. 
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5.2 Commissies  

Naast het bestuur leveren de verschillende commissies binnen het koor een belangrijke bijdrage aan de 

organisatie van de activiteiten. Dit zijn de belangrijkste zaken die de commissies dit jaar bereikt hebben:  

 

Kledingcommissie 

- De commissie heeft gezorgd voor de aanschaf van een nieuwe blouse. 

- De commissie heeft gezorgd voor de aanschaf van kleding voor de conventie van 2017. 

- Enkele leden hebben gezorgd voor het uitzoeken en verspreiden van de Dickenskleding. 

Muziekcommissie 

- De commissie heeft in januari gezorgd dat alle leden hebben ingezongen op recorders, en heeft 

alle leden van individuele feedback voorzien. 

- De commissie heeft de stemtest en auditie voor alle nieuwe Sisters georganiseerd. 

- De commissie heeft het aanleren van het repertoire door de nieuwe Sisters gecoördineerd.  

- De commissie heeft gezorgd voor ‘teach tapes’ van de nieuwe songs  

- De nieuwe songs zijn ingevoerd in het muziekprogramma NoteWorthy Composer en zijn 

gelegaliseerd. 

PR commissie 

- De commissie heeft de pr-materialen (posters, flyers, programmaboekjes, entreekaartjes) 

rondom het najaarsconcert ontwikkeld en verspreid. 

- De commissie heeft regionale en lokale nieuwsbladen geïnformeerd over de activiteiten van het 

koor. 

- De website en pagina’s op social media zijn up to date gehouden. 

- De commissie heeft contact gelegd met evenementenbureau’s en hierdoor een aantal 

optredens gegenereerd. 

Presentatiecommissie 

- De presentatiecommissie heeft een choreografie gemaakt voor één van de songs die tijdens de 

conventie in 2017 zal worden gezongen. 

Inlevingscommissie / inlevingscoördinator 

- Er is gezorgd voor de vertaling en interpretatie van songs. Dit is vervolgens besproken met 

het koor en vertaald naar  emotie en expressie.  

Barcommissie 

- De commissie heeft de koffie en thee verzorgd tijdens de repetities. 

- De commissie heeft fris en wijn verzorgd na de repetitie tijdens de Afterglow. 

- Inkopen zijn gedaan (coördinator). 

- SDe consumptiestrippenkaarten zijn verkocht. 

-  
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6. Financiën 
Voor een overzicht van de financiële situatie in 2016, zie het bestand: ‘Jaarcijfers 31 december 2016 The 

Skyline Sisters’. 

 

7. Slot 
In 2016 is The Skyline Sisters opnieuw enorm gegroeid in kwaliteit en kwantiteit. Het koor heeft een aantal 

nieuwe leden gekregen en door middel van coachings, wekelijke repetities en het trainingsweekend heeft het 

hele koor hard gewerkt aan de kwaliteit van zang en presentatie.  

Een hoogtepunt in 2016 was het door de sisters zelf georganiseerde Najaarsconcert Sisters for Life, waarbij 

The Skyline Sisters € 1.177,- voor KWF Kankerbestrijding heeft opgehaald.  

Daarnaast heeft het koor in 2016 een groot aantal optredens verzorgd, zowel zelfgeorganiseerd als op 

uitnodiging. Een ander hoogtepunt was het Trainingsweekend in november 2016, dat voor het eerst door 

The Skyline Sisters georganiseerd werd.  

Verder heeft het koor maar liefst 8 kerstoptredens kunnen geven, deels in Dickenskleding. Ten slotte heeft 

het koor hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de conventie in maart 2017. 

 


