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Jaarverslag 2017 
 

1. Introductie 
 

The Skyline Sisters zijn als vrouwenbarbershopkoor uniek in Rotterdam. Het koor zingt goed in het gehoor 

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

shopstijl 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 ruim 50 

enthousiaste vrouwen en repeteert wekelijks op de thuisbasis in Schiebroek. Onder de vakkundige en be-

zielende leiding van dirigente Mieneke Klinkert wordt hard gewerkt aan zangtechniek, interpretatie en pre-

sentatie van de songs. Het koor geeft regelmatig optredens tijdens evenementen als buurtfeesten, fairs, 

kerstmarkten en ook in bejaardentehuizen en bij een bruiloft. Sinds 2011 doet het koor mee aan de lande-

lijke 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. 

 

2017 was een topjaar voor The Skyline Sisters op allerlei gebied! Groei in aantal, groei in kwaliteit maar ook 

in inzet, enthousiasme en professionaliteit. Het koor heeft wederom een aantal nieuwe leden gekregen en 

door middel van coachings en wekelijke repetities heeft het hele koor hard gewerkt aan de kwaliteit van zang 

en presentatie. De eerste maanden van 2017 stonden geheel in het teken van de voorbereiding op de deel-

name aan de Holland Harmony conventie, waar het koor haar groei in kwaliteit kon meten met een groot 

aantal concullega’s. De conventie, alweer de vierde in de rij voor The Skyline Sisters, vond plaats van 31 

maart tot 2 april 2017. Het koor presteerde geweldig en won de zilveren medaille in de categorie vrouwen-

barbershopkoren. Deze tweede plaats bood de mogelijkheid om deel te nemen aan de Europese barber-

shopconventie, die in oktober 2017 plaatsvond in Bournemouth en die kans lieten The Skyline Sisters zich 

niet ontgaan. Nog maar net terug van een tweetal succesvolle optredens in Engeland, traden de Sisters aan 

in het Hofpleintheater in Rotterdam voor een feestelijke bijdrage aan het 25-jarig jubileumconcert van het 

Rotterdamse mannenbarbershopkoor Mainport Barbershop Singers. Daarmee was de koek nog niet op. Het 

jaar werd passend afgesloten met 2 kerstconcerten, omlijst door een aantal sfeervolle kerstoptredens. 

Kortom, 2017 stond bol van de uitdagende, vernieuwende en inspirerende muzikale prestaties! 

 
2. Optredens  
 

De optredens die het koor in 2017 heeft gegeven, vonden plaats op verschillende locaties en met een zeer 

gevarieerd publiek. Hieronder het overzicht van de optredens van het koor in 2017, inclusief een schatting 

van het aantal bezoekers per optreden. De speciale evenementen komen uitgebreider aan bod in de vol-

gende paragrafen van dit jaarverslag. 
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Publieke optredens van The Skyline Sisters in 2017 

 

Datum Locatie Aard van het optreden Schatting 

bezoekers  

15 januari 2017 Theater Paradiso, Amsterdam Deelnemer aan het korenfestival 500 

18 maart 2017 De Romeynshof, Rotterdam Try-out concert “Let the magic begin” 131 

30 maart – 2 april 

2017 
De Koningshof, Veldhoven  

Deelname aan de Holland Harmony 

Conventie en optreden in de 

zondagmiddagshow.  

1000 

15 mei 2017 
OBS De Wilgenstam, 

Rotterdam 

Open repetitieavond voor de Vrienden 

van TSS  
15 

10 juni 2017 KR+ZV De Maas, Rotterdam Optreden t.g.v. huwelijk  70 

17 juni 2017 Kerk ’t Woudt, Den Hoorn Optreden Midden-Delftlanddag 35 

1 juli 2017 De Rotte, Rotterdam Optreden op Rotte Picnic Island 60 

16 juli 2017 Hillegondaflat, Rotterdam  Viering Hillegondaflat - Hillegersberg  40 

3 augustus 2017 TV-studio SBS6, Baarn 
Voorselectie voor tv-programma 

Circus Gerstanowitz 
10 

30 september 2017 
Meerdere locaties in Den 

Bosch 
Deelname aan de BOF 200 

27-29 oktober 

2017 
Bournemouth, Engeland 

Optreden in de vrijdagavondshow en 

deelname aan de Europese Conventie 
1.000 

11 november 2017 Hofpleintheater Rotterdam  
Gasten in het jubileumconcert van 

Mainport Barbershop Singers 
400 

8 december 2017 Grote Kerkplein, Vlaardingen 
Kerstoptredens in Dickenskleding op 

de kerstmarkt.  
50 

12 december 2017 
Woonzorgcentrum 

Buytenhaghe, Zoetermeer 
Kerstoptreden in Dickenskleding  100 

16 december 2017 Goede Herderkerk, Rotterdam  Kerstconcert TSS met gasten 135 

17 december 2017 Dorpshuis Hekelingen  
Gastoptreden tijdens het kerstconcert 

van Togido in Hekelingen 
60 

19 december 2017 Hillegondaflat, Rotterdam Kerstoptreden 60 

21 december 2017 Passage Den Haag Kerstoptreden in Dickenskleding 120 
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3. Hoogtepunten 
 

The Skyline Sisters zongen zich in 2017 van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Hieronder 

volgt een korte impressie van deze evenementen: 

3.1  Optreden in Paradiso 

Het jaar 2017 trapte goed af met de inloting voor de Paradiso korendagen op 14 en 15 januari in Amster-

dam. Dik 140 koren uit heel Nederland van divers pluimage en met allerlei zangstijlen lieten 2 dagen van 

zich horen in een uiterst druk en tot de nok toe met zangtalent gevuld Paradisotheater. The Sisters waren op 

zondagmiddag 15 januari aan de buurt en scoorden zeer goed met hun 15 minuten barbershopsound. Een 

bijzondere gebeurtenis en geweldig om erbij te zijn. 

 

 
In actie in Paradiso  

3.2 Try-out concert “Let the magic begin”    

Na maanden lang intensief repeteren, coachings, oefenen voor spiegels, kleding passen, schoenen pro-

beren, moodboards en filmpjes voor de perfecte jaren 50 make-up, was het tijd voor de generale repetitie 

voor de conventie. Al bijna een traditie: het oefenconcert met de klinkende titel “Let the magic begin” vond 

plaats op zaterdag 18 maart in De Romeynshof in Rotterdam.  

 
Try-out concert   
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Niet alleen voor de Sisters begon de magic. Ook de kwartetten Natural Blend, Oops…, Fyra, en Switch en 

natuurlijk de Mainport Barbershop Singers waren van de partij. Alle deelnemers zongen hun zogenaamde 

convention package, de 2 conventiesongs, met soms ook een toegift. Als organiserend koor lieten The 

Skyline Sisters uiteraard nog meer van zich horen en zij sloten de show af. Het was een zeer geslaagde 

avond en ook  traditiegetrouw volgde een zangrijke afterglow.  

3.3  Barbershop Convention 2017 Holland Harmony  
 

En toen was het echt zover….let the magic begin. Het lang verwachte weekend 

van 31 maart, 1 en 2 april brak aan. Op en top getraind, gecoacht, gekleed, 

opgemaakt en wat was het spannend. De meeste Sisters arriveerden op vrijdag 31 maart, de dag van de 

kwartetten. Alle Sisters hadden een gedetailleerd programmaboekje ontvangen en werden ontvangen door 

de TSS scouts. De vrijdag was heerlijk relaxed met als avondafsluiting de “Shining Stars Show”. 

Zaterdag 1 april begon het korenwerk. The Sister waren ingedeeld vlak voor de lunch en konden dus ’s 

ochtends, verenigd met de Sisters die op zaterdag kwamen, ontbijten, eyelinerlijntjes trekken, wimpers plak-

ken, inzingen, zenuwachtig zijn. Ach, voordat je het weet, sta je op het podium en dan is het alweer voorbij. 

2 songs, maar wat voor songs: “Lover come back” en “Taking a chance on love”. Hoe geweldig klonken we 

en vooral wat was de inleving en performance goed! Daarna het luisteren naar de concurrentie, gevolgd 

door de zenuwslopende bekendmaking van de uitslag ….. nummer twee met een zilveren medaille; score 

78,5%!!!!!!!!!. Een verbetering ten opzichte van het TSS optreden in 2015 met 5,9%. 

 

 

The Sisters in the freeze 

Wat een score, The Skyline Sisters waren geheel door het dolle heen en gingen door het dak van louter 

adrenaline. Kippenvel, tranen, ontlading, supersonische trots.  Superlatieven schieten tekort; dat gevoel van 

geweldig presteren laat zich bijna niet beschrijven, maar we zouden The Skyline Sisters niet zijn als we niet 

meteen de volgende stap aan de skyline in beeld brachten met de slogan “We gaan naar Engeland!” Maar 

daarover later meer.  

Na eerst een geweldige show op zaterdagvond “Show of champions” met ook alle gouden prijswinnaars, 

 
Figuur 1The Sisters in the freeze 

 
2Het koor in de freeze voor "Lover come back" 
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terug met de beentjes op de grond voor een power coaching op zondagochtend 2 april met Sean Devine, 

gevolgd door …. ja, het optreden van The Skyline Sisters als zilverenmedaillewinnaars in de zondagshow 

“Every time we say goodbye”.  

Heel langzaam kwamen we allemaal weer terug van onze wolk “in the sky” en tijdens de repetitie op maan-

dag 3 april hebben we vooral nagenoten, champagne gedronken, elkaar gefeliciteerd, onze super dirigente 

Mieneke en coach Wil Saenen in het zonnetje gezet en natuurlijk de talloze foto’s op de handige Zilver-app 

en onze optredens, vereeuwigd op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v+AUk5yq436Jc&sns=em) 

keer op keer bekeken. En vast een beetje weggedroomd bij de gedachte van deelname aan de Europese 

Conventie in Bournemouth in oktober… 

 

 

 

3.4  Open repetitieavond voor de vrienden van The Skyline Sisters 

Om de trouwe vrienden van de Sisters te bedanken voor hun steun was er op 15 mei 2017 een open 

repetitieavond, waar de vrienden en enige andere geïnteresseerden op een 

informele manier kunne meegenieten van een repetitie van het koor op de 

vaste repetitielocatie in Openbare Basis- school ‘De Wilgenstam’. Een 

gezamenlijke muzikale afsluiting en de welbekende ‘afterglow’ ontbraken 

uiteraard niet bij dit ongedwongen samenzijn.  

https://www.youtube.com/watch?v+AUk5yq436Jc&sns=em
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3.5 Diverse zomeroptredens  

Optredens horen bij TSS. Zo kunnen we voor een live publiek onze performance neerzetten, ervaring 

opdoen, mogelijk nieuwe Sisters werven maar vooral toehoorders laten kennismaken met een barbershop-

koor. En, de koorkas aanvullen, ditmaal om de deelname aan de conventie in Engeland te ondersteunen, 

was natuurlijk ook van belang. Zo hebben de Sisters in de zomerperiode enige optredens verzorgd. Het 

waren niet altijd betaalde optredens, maar het was wel altijd leuk. 

 
Huwelijksfeest 
Op 10 juni 2017 traden de Sisters aan bij de 

Koninklijke Roei en Zeilvereniging De Maas 

voor een heus huwelijksfeest, waar bruid en 

bruidegom Alies en Johan en hun Neder-

landse en Zweedse huwelijksgasten werden 

toegezongen door het koor met de trotse 

(schoon)moeder Ank (voorzitter van het TSS-

bestuur) in het midden. 

 

Kerk ’t Woudt 
Op 16 juni werd het koor gastvrij onderdak geboden voor enige optredens in Kerk ’t Woudt in Den Hoorn, 

Westland, waar gezongen werd voor de fietsende deelnemers aan de Midden-Delftlanddag. 

 

Rotte Picnic Island 
 

 
Op 1 juli 2017 verzamelden de Sisters zich 

in Crooswijk op een ponton om al zingend 

de Rotte af te varen richting de oogstmarkt 

in Rotterdam-noord, waarmee ze niet alleen 

argeloze fietsers en wandelaars verrasten 

met barbershopsongs maar ook de markt-

gangers nog vrolijk hebben toegezongen. 
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10e Barbershop Ontmoetingsfestival in ‘s Hertogenbosch 

Zaterdag 30 september 2017 vond voor de 10e keer het grootste barbershopspektakel van Europa plaats in 

Den Bosch. Tientalen koren en kwartetten togen naar de gezellige maar wel erg natte binnenstad van Den 

Bosch. Gelukkig waren er ook overdekte locaties voor optredens, maar onze eerste echte flashmob werd 

geteisterd door een stortbui. Dat mocht de pret evenwel niet drukken en zo kwamen de TSS paraplu’s ook 

weer eens van pas. En, het maakte het zingen niet minder leuk. Zo’n 30 Sisters en dirigente Mieneke heb-

ben een prima dag beleefd met pakweg 5 optredens op diverse plekken in de stad. Op de terugweg richting 

Rotterdam brak eindelijk de zon door.  

 
De flashmob in Den Bosch in de regen  

 

3.6 Europese conventie Bournemouth “A night with the Stars” 
 
England, here we come… Op de zeer vroege ochtend van vrijdag 27 oktober ging de eerste groep Sisters, 

rijkelijk bepakt en bezakt, aan boord van de bus met chauffeur Fred, die vanuit Zoetermeer nog twee stops 

maakte in Rotterdam-Schiebroek en bij de Capelse Brug om zo het vrijwel voltallige koor, dirigente Mieneke 

en ook twee mannelijke begeleiders, richting Calais te loodsen. De stemming zat er meteen goed in en de 

douane in Calais zal ons koor ook niet snel vergeten. Het komt niet elke dag voor dat een groep aantrekke-

lijke, goed zingende en swingende dames de douaneloketten passeert, terwijl zij “Good old acapella” ten 

gehore brachten. 

 

De busreis was lang en gelardeerd met files en pauzes, maar zo konden de Sisters het uitgebreide pro-

gramma nog eens rustig doornemen, nagels lakken en een tukje doen, want direct na aankomst in het 

Hinton Firs Hotel was het gedaan met de rust. In ijltempo moest er worden gegeten, onderwijl de koffers uit 

de bus, de kamers in beslag genomen en meteen verkleed worden in ons feestelijk “eigen zwart” en hup de 

bus weer in voor ons optreden tijdens de vrijdagavondshow “World Harmony Showcase” in het conventie-

centrum in Bournemouth. Het optreden viel goed in de smaak en na een kortere of langere afterglow op 

eigen gelegenheid terug naar het hotel.  
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De Sisters in eigen zwart in de vrijdagavondshow  

Op zaterdagochtend weer vroeg uit de veren voor ontbijt, inzingen, opmaken, aankleden  en wederom de 

bus in. Reuze spannend. The Skyline Sisters waren op zaterdagochtend als “contestant number 3 from 

Rotterdam the Netherlands” aan de beurt. De organisatie van de conventie, een combinatie van de Engelse 

nationale LABBS barbershopconventie en de Europese Conventie 2017, was bijzonder strak met een ade-

quate scout, die ons van de ene ruimte naar de andere ruimte begeleidde. Er waren niet minder dan 21 jury-

leden, die zo’n 50 mannen- en vrouwenkoren en een groot aantal kwartetten (vrouw, man, mixed) aan zich 

voorbij zagen trekken. Verder waren er 7 presentatoren voor de verschillende programmaonderdelen. Er 

was uiteraard ook een aantal buitenlandse, niet-Engelse koren. Nederland was in totaal met 4 koren ver-

tegenwoordigd en een aantal kwartetten. Eenmaal in het conventiecentrum nog weer inzingen, koorkleding 

en make-up perfectioneren, foto’s maken, rustmomentje, een inspirerende peptalk van Mieneke en toen was 

het zo ver. Weer op het grote podium in een bomvolle zaal en performen met onze convention package. 

  

Zo, dat was achter de rug! De rest van de dag heerlijk luieren en luisteren, van het mooie weer genieten, een 

strandwandeling maken, met andere koorleden kennismaken. Een bijzonder leuke ervaring voor alle Sisters.  

Na het diner volgden in een ijltempo de uitslag en de prijsuitreiking. TSS scoorde 73,6% en was daarmee 

het best scorende Nederlands deelnemende koor en behaalde een negende plaats tussen de Europese 

koren. Not bad at all, want hiermee zijn de Sisters doorgedrongen tot de top 10 van Europa!  

Tijd dus voor weer een rush naar het hotel om ons in passende avondkleding te tooien waarmee we schitter-

den als echte sterren bij  “A Night with the stars”. Deze show stond bol van de supermooie optredens van de 

kampioenskoren. Na een geanimeerde afterglow heeft een aantal Sisters ook de hotelbar nog lang op stel-

ten gezet, maar we hadden dan ook een uurtje extra vanwege de invoering van de wintertijd en we hadden 

het verdiend!  

Tijdens de lange busrit op zondag terug naar Nederland was het toch wat rustiger in de bus, want een beetje 

bijkomen mocht wel. De chauffeur heeft de Sisters weer veilig afgeleverd op hun opstapplaatsen en daar-

mee was het Engelse avontuur ten einde. Met grote dank aan alle Sisters die zich maandenlang hebben 

ingespannen om de TSS deelname tot in de puntjes te regelen.   



10 
 

3.7 MBS jubileumconcert 

En nog was de koek niet op. De Mainport Barbershop Singers bestonden 25 jaar in 2017 en hadden een 

spetterend jubileumconcert georganiseerd in het Hofpleintheater in Rotterdam onder het motto “Barbershop 

meets Opera”. Het opera-element werd ingevuld door de sopraan Francis van Broekhuizen, terwijl ook een 

ereplaats was ingeruimd voor The Skyline Sisters met 2 optredens. De show werd afgesloten met een 

prachtige mixed uitvoering van “Misty”, met wederom de Sisters in hun shining star outfit.  

 
MBS en TSS met Misty 

 

3.8 Kerstconcerten 2017  

Tussen alle drukte van de conventies en optredens door heeft het koor ook nog hard gewerkt aan de 

kerstsongs. Twee nieuwe songs en het bekende repertoire werden in hoog tempo gerepeteerd met het oog 

op de twee kerstconcerten die in december werden georganiseerd. Op zaterdag 16 december ontving het 

koor in de Goede Herderkerk gasten en bezoekers voor een eigen kerstconcert met het thema “Verschillend 

in stijl, verbonden in harmonie”. Er was een gevarieerd programma samengesteld met als gasten 

Muziekvereniging Togido, kwartet Challenge en tenor Arco Mandemaker & pianiste Saskia Boon. 
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Op zondag 17 december was de beurt aan Togido, die in het Dorpshuis in Hekelingen voor eigen publiek 

een kerstconcert had georganiseerd, waar de Sisters met hun kerstrepertoire te gast waren. 

3.9 Diverse Kerstoptredens in Dickenskleding 

Ook dit jaar waren de optredens in Dickenskleding een groot succes. De koorleden waren getooid als deftige 

dame, heer of dienstmeid en brachten in verschillende opstellingen prachtige kerstsongs ten gehore, 

waaronder de nieuwe songs “Angels we have heard on high” and “That’s Christmas to me”. Hieronder een 

compilatie van de verschillende optredens.  

 

  

      
Een greep uit de kerstoptredens 

 
4. Kwaliteit  

4.1 Coachings/trainingen 

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

Sisters in 2017 een aantal trainingsdagen georganiseerd om coaching te krijgen van de vaste coach Wil 

Saenen, die ook op een aantal repetitieavonden met niet aflatende inzet en enthousiasme het koor heeft 

opgezweept tot de geweldige prestaties tijdens de twee conventies in 2017. Hulde aan Wil en uiteraard aan 

Mieneke, maar niet minder aan alle Sisters, die zonder morren en steunen (!) de 2 conventiesongs tot uit 

den treuren hebben willen repeteren en verbeteren en aanwezig waren bij extra repetities en coachings. Ook 

de Choreo- en inlevingscommissie heeft zich niet onbetuigd gelaten en heeft met veel passie, aandacht en 
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inzet passende choreo’s bedacht, uitgebeeld, ingedrild en weer veranderd. Tevens is ervoor gezorgd dat het 

koor een aantal malen in een spiegelzaal kon oefenen om zichzelf kritisch te bekijken. In 2017 heeft Wil 

Saenen 9 coachings verzorgd en wel op 9 en 23 januari, 13 en 20 februari, 6 en 20 maart, 2, 7 en 9 oktober.  

 

 
coaching door Wil Saenen 

5. Organisatie  

5.1  Bestuur 

Het bestuur begon aan 2017 met een 5-tallig bestuur, bestaande uit Christa Jacobs, Ank van der Meer,  

Hanneke Gillissen, Moni Bemelman en Nicolet Modderkolk. Tijdens de algemene ledenvergadering gehou-

den op 30 januari 2017, is Nicolet herkozen als penningmeester en Liesbeth Wervers benoemd tot bestuurs-

lid secretaris. Na de conventie in april 2017 trad Christa af als voorzitter, met grote dank voor haar jaren-

lange ongeëvenaarde inzet voor het koor. Christa is als voorzitter opgevolgd door Ank. Al met al is er dus 

een 5-koppig bestuur dat zich in 2017 met verve heeft ingezet om het reilen en zeilen van het koor in dit 

adembenemende jaar op adequate wijze vorm en sturing te geven, zoals:  

 de organisatie, voorbereiding en opvolging van de ALV op 30 januari 2017 om alle lopende zaken met 

de koorleden te bespreken; 

 inrichting en aansturing van de diverse commissies en het zo goed mogelijk faciliteren van de voor-

stellen en wensen van de commissies; 

 het organiseren van een brainstormsessie met een aantal smaakmakers uit de commissies over het 

imago van The Skyline Sisters; 

 assistentie en ondersteuning van de commissies waar nodig bij de drukke werkzaamheden voor de 

twee conventies in 2017; 

 het participeren in het halfjaarlijkse afgevaardigdenoverleg georganiseerd door Holland Harmony; 

 het financiële beheer en het werven van fondsen en subsidies (met wederom dank aan Christa). 
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5.2 Commissies  

Naast het bestuur leveren de verschillende vaste en projectcommissies binnen het koor een belangrijke bij-

drage aan de organisatie van de activiteiten en het succes van het koor en de optreden. Onderstaand een 

opsomming van de belangrijkste zaken die de commissies dit jaar bereikt hebben:  

 

Kleding- en make-upcommissie  

 het tijdig besluiten en bekendmaken van de kledingkeuze passend bij de diverse optredens en 

evenementen; 

 zorg voor het bedenken, aanschaffen, uitdelen en innemen van kleurrijke accessoires voor specifieke 

optredens; 

 zorg voor het uitzoeken, opleuken, aanvullen en verspreiden van de Dickenskleding; 

 zorg voor het bedenken, zoeken en voorschrijven van de juiste make-up voor ieder optreden. 

 

Muziekcommissie 

 organiseren van het grote aantal coachings door een professionele coach, die aansluit bij het niveau 

van het koor en de kwaliteit van het koor op een hoger plan weet te brengen; 

 organiseren en afnemen van de stemtest en auditie voor nieuwe Sisters; 

 coördineren van het aanleren van het repertoire door nieuwe Sisters; 

 mede bepalen van nieuwe songs en het zorgen voor ‘teach tapes’ van nieuwe songs  

 laten invoeren van nieuwe songs in het muziekprogramma NoteWorthy Composer en laten 

legaliseren. 

 

PR commissie 

 ontwikkelen en verspreiden van pr-materialen (posters, flyers, programmaboekjes, entreekaartjes) 

rondom het try-outconcert en het kerstconcert; 

 informeren van regionale en lokale nieuwsbladen over de activiteiten van het koor; 

 up to date houden van de website en pagina’s op social media; 

 contacten leggen met evenementenbureaus en genereren van optredens. 

 

Choreo- en inlevingscommissie 

 bedenken, maken en instuderen van de choreografie voor de songs die tijdens de conventies in 2017 

alsook van enige andere songs, en deze choreo’s voorzien van uitgebreide instructies in de praktijk, 

op papier en op film.   

 zorg voor de vertaling en interpretatie van songs naar emotie en expressie.  

 

Barcommissie 

 er waren wat wisselingen in 2017 maar er is  weer een goed functionerend bestand aan bardames; 

 verzorging van koffie, thee en limonade voor en tijdens de repetities; 

 na de repetitie het schenken van fris en wijn tijdens de afterglow en het opruimen; 

 het doen van inkopen, voor de repetitieavonden maar ook voor de bijzondere momenten; 

 verkoop van de consumptiestrippenkaarten. 
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Projectcommissies 
 in 2017 is een aantal projectcommissies bijzonder actief geweest voor het bedenken, voorbereiden, 

organiseren en begeleiden van het try-out concert, de conventies en natuurlijk ook het kerstconcert.  

 

6. Financiën 
 

Voor een overzicht van de financiële situatie in 2017, zie het bestand: “Jaarcijfers 31 december 2017 The 

Skyline Sisters”. 

 

7. Slot 
 

Het jaar 2017 kende vele hoogtepunten met deelname aan twee conventies, optredens in 3 barbershop-

shows en 3 concerten (waaronder 2 eigen concerten), e.e.a. omlijst door een aantal optredens, zowel op 

uitnodiging als zelf georganiseerd. De professionaliteit en kwaliteit van het koor is aanzienlijk gegroeid door 

met onuitputtelijke inzet thuis te oefenen, gezamenlijk te repeteren, mee te werken aan een groot aantal 

coachings en alle opbouwende kritiek ter harte te nemen om gezamenlijk met veel plezier en enthousiasme 

onszelf maar vooral ons publiek te trakteren op onze inspirerende, sprankelende barbershopsound, met 

uiteraard ook ruimte voor diepgang en emotie. We hebben in 2017 waarlijk een topprestatie geleverd.  

 

Naast al die hoogtepunten kende 2017 ook twee dieptepunten. Zo verloren wij in juli 2017 allereerst Anna 

Spruyt, die al enige jaren een moedige strijd tegen kanker vocht, maar desondanks zo veel als mogelijk 

aanwezig was bij de repetities. In september 2017 verloor ook Mariëtte Trouw haar strijd tegen kanker. 

Mariëtte, die in 2016 de overstap naar TSS maakte, had een lange staat van dienst binnen de Nederlandse 

barbershopwereld. Gelukkig waren deze beide Sisters met hart, ziel en stem aanwezig bij de HH conventie 

in april 2017 en hebben ook genoten van het succes van hun koor, resulterend in een zilveren medaille. We 

zullen ze niet vergeten. 
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Al met al was 2017 een gedenkwaardig jaar, niet alleen door de prestaties van het koor en de dirigent op 

muzikaal gebied. Alle activiteiten, concerten, conventies maar ook repetitieavonden waren niet mogelijk 

geweest zonder de inzet van de Sisters. Alle Sisters dragen op wat voor manier dan ook een steentje bij aan 

het reilen en zeilen van ons koor, van het opzetten van de risers, koffie/drankjes schenken, verkoop kaartjes 

en stroopwafels, organisatie van concerten, regelen van optredens, conventie- en hotelboekingen, 

programmaboekjes maken, vervoer regelen. Ga zo maar door en dat gaan ze ook doen.  

 

2018 belooft bijna nog meer bijzonders: ons jubileumjaar! In 2018 is het 10 jaar geleden dat het koor The 

Skyline Sisters op initiatief van onze dirigent Mieneke tot stand is gekomen. En dat gaan we vieren onder het 

thema CHEERS TO 10 YEARS! Ook daarvoor is al weer een commissie met Sisters met goede ideeën aan 

de slag.  

 

 

 

 

 

      einde 


