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Oprichting en Doelstelling
Oprichting
De oprichters Angela en Ellen zongen al jaren in een groot koor en deden kleine projecten met zang en
dans. In 2007 besloot het enthousiaste tweetal een eigen, kleiner koor op te richten. Een koor dat een
sprankelende, vlotte en eigentijdse performance neer zal zetten, die niet alleen lekker is om naar te
luisteren, maar ook leuk is om naar te kijken. Op 2 oktober 2007 vond de eerste repetitie plaats.
Bloom heeft zich daarna ontwikkeld tot een enthousiaste, gemotiveerde, hechte en gezellige groep van
circa 30 leden. Het repertoire is zowel Engels- als Nederlandstalig en zeer gevarieerd. De nadruk ligt op
vrolijk en swingend. Bloom maakt hiervoor gebruik van vooral eigen arrangementen en heeft daarmee
daadwerkelijk een uniek repertoire.
BLOOM is Engels voor bloei en staat voor bloeitijd/bloementijd refererend aan de Bollenstreek, maar is
ook synoniem van groei, ontplooiing, ontwikkeling, ontluiking en voorspoed. Popkoor Bloom vult dit in
door op te treden voor een breed publiek en bij een groot aantal activiteiten. Popkoor Bloom
organiseert veel activiteiten zelf, maar doet ook mee aan activiteiten van derden. De activiteiten zijn
gericht op ontluiking, ontwikkeling en voorspoed van ons publiek. Dat het meebeleven van muziek goed
is voor de gezondheid (zowel geestelijk als fysiek) en de gemoedstoestand moge bekend zijn. Daar is al
veel onderzoek naar verricht.

BLOOM is Engels voor bloei en staat voor bloeitijd/bloementijd refererend aan de Bollenstreek, maar is
ook synoniem van groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht, ontluiking, prosperiteit, voorspoed en welstand.

Popkoor Bloom
Doelstelling
Popkoor Bloom wil moderne popmuziek ten gehore brengen op een bijzondere en toegankelijke wijze
en op een semi-professioneel niveau. Popkoor Bloom organiseert hiertoe zelfstandig of in
samenwerking met derden diverse activiteiten, of doet daaraan mee. Hiermee wil Popkoor Bloom de
toehoorders verdieping brengen van de beleving van persoonlijke, maatschappelijke en
levensbeschouwelijke gebeurtenissen. Zingen met en/of voor mensen geeft positieve energie, hoop,
zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.

Activiteiten

Popkoor Bloom wil aan de volgende kenmerken voldoen:
• Kleinschalig koor (30-35 personen)
• Zich onderscheidend door hoogstaande kwaliteit qua zangtechniek en presentatie
• Plezier en ontspanning voor de leden van Bloom (en dat dus uitstralen)
• Theatrale uitstraling
• Energieke uitstraling, waarin het publiek voelt dat het koor plezier beleeft in de performance
• Populair repertoire
• Eenvoudige choreografie (koorverplaatsing)
• Feest om naar te luisteren en te kijken
• Inzet en betrokkenheid van de leden van Bloom
• Mininaal 8 optredens per kalenderjaar, waarvan bij voorkeur 2 buiten de regio
Popkoor Bloom organiseert de komende jaren in ieder geval de volgende activiteiten om de doelstelling
in te vullen. De lijst bevat tevens de activiteiten van derden waar popkoor een bijdrage aan levert. De
lijst wordt regelmatig bijgesteld door de acquisitiecommissie, in overleg met de leden:
Datum
5-1-2019
17-3-2019
24-3-2019
7-4-2019
16-4-2019
18-5-2019
9-11-2019
22-11-2019
23-11-2019
14-3-2020
15-3-2020

Activiteit
Noordwijks Nieuwjaarsconcert (met harmonie en fanfare)
Service Residentie Van Ommerenpark Wassenaar: concert
voor senioren
Concert met popkoor BSUR uit Breda: gratis
dubbelconcert
Vlietwijk: concert voor senioren
Serviceflat Rosenburch: concert voor senioren
Bloemswaard: concert voor senioren
BALK Topfestival (met andere popkoren)
Tasty tunes (samenwerking met kookkunst)
Tasty tunes (samenwerking met kookkunst)
Theaterconcert “Niet te stoppen” door Popkoor Bloom
(samenwerking met combo en danskunst)
Theaterconcert “Niet te stoppen” door Popkoor Bloom
(samenwerking met combo en danskunst)

Locatie
Noordwijk
Wassenaar
De Zilk
Leiden
Leiden
Hillegom
Rotterdam
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Noordwijk
Noordwijk

Met deze activiteiten willen we onder meer het volgende bereiken:
• Saamhorigheid en onderlinge solidariteit bewerkstelligen tussen mensen met heel verschillende
achtergronden;
• Verbinding tot stand brengen tussen streekgenoten;
• Aanmoedigen tot persoonlijke ontplooiing;
• Isolement van mensen doorbreken;
• Bijdrage leveren aan de emotionele verwerking van ziekten of verlies van vermogen o.a. bij
senioren, expressie geven aan gevoelens die daarmee gepaard gaan.

BLOOM is Engels voor bloei en staat voor bloeitijd/bloementijd refererend aan de Bollenstreek, maar is
ook synoniem van groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht, ontluiking, prosperiteit, voorspoed en welstand.

Popkoor Bloom
Wij zoeken daarvoor samenwerking op diverse terreinen:
• Met andere koren
• Met orkesten
• Met podia
• Met andere kunstvormen

Financiën

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De dirigent en zangcoach zijn zzp’ers en krijgen conform de richtlijnen van de landelijke stichting BALK
een vergoeding.
Het bestuur beheert de gelden. Eén keer per jaar vindt er een kascontrole plaats door de kascommissie.
Alle in en uitgaven gaan via de bank. Ook de inhoud van de donatieboxen gaat via de bank en blijft
niet in de kas.
We verwerven geld door contributie, betaalde optredens en donaties. Uitgaven worden vooral bepaald
door de activiteiten voor een groot publiek en de organisatie van festivals. Om de optredens te kunnen
houden vinden wekelijkse repetities plaats, waarvoor zaalhuur en een dirigent vaste kosten met zich
mee brengen.

BLOOM is Engels voor bloei en staat voor bloeitijd/bloementijd refererend aan de Bollenstreek, maar is
ook synoniem van groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht, ontluiking, prosperiteit, voorspoed en welstand.

