Beleidsplan Koor Nova Zembla.

1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.

De aanleiding van de oprichting in 2009 was dat er een vraag lag bij psycho-oncologisch centrum Het
Behouden Huys te Haren om een koor op te richten voor kankerpatiënten.
Het doel van de stichting Nova Zembla is het in stand houden van een koor onder auspiciën van de
stichting Kanker in Beeld.
Gegevens Stichting Nova Zembla :
Naam
Opgericht
RSIN / Fiscaal nr
Postadres

Telefoonnummer penningmeester
Telefoonnummer dirigent / pianist
Emailadres
Bankrekeningnummer
Kvk nummer
Zanglocatie
Dirigent/ pianist

Bestuursleden

:

Stichting koor Nova Zembla.
14-05-2012.
851645550
Penningmeester koor Nova Zembla , Mevr E. Pruis
Korreweg 116
9715 AJ Groningen
0633659995
0612774663.
contact@koornovazembla.nl
NL68RABO0174877803 t.n.v. Stichting koor Nova Zembla
55298788
Het Boshuys Rijksstraatweg 363-A te Haren.
Mevr. Antien Frets.

voorzitter:
secretaris :
penningmeester :

Dhr Rieks Jager.
Mevr Ank Witteveen
Mevr Elvira Pruis.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De dirigent/ muziektherapeut is zzp’er en krijgt conform de richtlijnen van Kanker in Beeld een
vergoeding.
Iedere maand ontvangen de bestuursleden en de dirigent een kopie van de originele bankafschriften
van de rekening met daarop alle vermelde transacties. De secretaris kan direct meekijken met de
transacties die de penningmeester uitvoert d.m.v. haar eigen inlogsysteem.
Alle in en uitgaven gaan via de bank. Ook de inhoud van de donatieboxen gaat via de bank en blijft
niet in de kas.
Eén keer per jaar vindt er een kascontrole plaats in januari door de kascommissie.
Beschermheer van het koor is Dhr. Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen.
De landelijke overkoepelende organisatie is Zingen voor je Leven.

De specifieke doelgroep waar wij ons voor inzetten is:
-

Mensen die kanker hebben en in of net na de (eerste) behandelfase zitten. (Eerste 5 jaar)
Mensen die kanker hebben gehad. (langer dan 5 jaar geleden)

-

Mensen die iemand verloren hebben aan kanker
Mensen met chronische kanker. (langdurige behandeling, langzaam verloop van de ziekte)
Mensen die iemand in hun directe omgeving hebben met kanker maar zelf niet ziek zijn.

Doelstelling van Koor Nova Zembla:
-

Bijdrage leveren aan de emotionele verwerking van de ziekte kanker, expressie geven aan
gevoelens rond kanker.
Saamhorigheid en onderlinge solidariteit bewerkstelligen tussen mensen met heel
verschillende achtergronden, die allemaal met kanker te maken hebben.
Verbinding tot stand brengen tussen lotgenoten opdat zij elkaar kunnen steunen, troosten,
aanmoedigen en ook het delen van positief nieuws op gebied van gezondheid.
Als groep draagkracht creëren voor groepsleden die er slecht voorstaan, hen steunen in de
weg naar het sterven.

Wat we willen bereiken:
-

Het niet medicaliseren van de psychische-emotionele gevolgen van kanker: de potentiele
gezonde kracht van mensen versterken.
Isolement (eenzaamheid) van kankerpatiënten (vooral ná behandelfase) doorbreken.
Draagkracht van mensen met (chronische) kanker versterken.
Bijdrage leveren aan een sociale invulling van een leven met/na kanker.

Activiteiten.
De genoemde doelstelling willen we bereiken door middel van de volgende activiteiten:
-

-

Een tweewekelijkse zangochtend, geleid door een professionele dirigent-muziektherapeut.
Het liedrepertoire sluit bij de actualiteit van de groep en is flexibel; het sluit aan bij wat er op
dat moment leeft.
Koorleden kunnen verzoek indienen een (geliefd) lied op het repertoire te zetten. Dit wordt
indien haalbaar gehonoreerd.
Ruimte geven aan koorleden die een gebeurtenis (bijvoorbeeld een uitslag van een
onderzoek) willen delen.
Zingen bij uitvaart/afscheid van koorleden die dat verzoeken.
Zingen bij activiteiten rond het thema kanker.
Opnames van het zingen opsturen naar ernstig zieke mensen (kanker) om troost en
ondersteuning te bieden.
Organiseren van een open dag.
We garanderen continuïteit. Alleen in de grote vakantie is er een korte onderbreking; Nova
Zembla is verder het hele jaar ‘open’ .
We onderhouden contact met mensen die niet kunnen komen en/of met wie het niet goed
gaat.

We verwerven geld door contributie en donaties. De koorleden zijn gezien hun fysieke beperking niet
in staat vaak op te treden, en met name dus niet in grotere settingen. Via dat kanaal kunnen dan ook
weinig inkomsten gegenereerd worden.
Plannen voor 2020- 2021.
-

Het verder toegankelijk maken van het gebouw voor mensen met fysieke beperking
o Het realiseren van een traplift.
o Het aanbrengen van een steun/handgreep in het toilet.

-

Optreden/muzikale bijdrage leveren aan een bijeenkomst (symposium, voorlichting)
in het kader van kanker.

-

Het organiseren en geven van een concert in 2021 . Doel: inkomsten en bekendheid
genereren. Nieuwe leden werven. Doelstelling uitdragen.

