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Het Prachtmeidenproject is een initiatief van zangeres Astrid Seriese.  
In de periode september – december 2009 vond in Den Haag een 
succesvolle try - out plaats. Tweeëntwintig Prachtmeiden verzorgden  
op 13 december 2009 een spetterend optreden in Theater de Regentes.  
De groepssamenstelling was divers van karakter, meiden die lekker in  
hun vel zitten en meiden die juist veel problemen ervaren. De try - out  
liet zien dat in korte tijd veel met deze doelgroep te bereiken valt.

Het Prachtmeidenproject is, net als het Kleurrijke Mama’s project, een 
initiatief van Stichting Kleurrijke Karavaan. Kleurrijke Karavaan is een 
stichting, die nieuwe initiatieven en verbindingen tussen vrouwen 
uit verschillende leefmilieus aanjaagt en tot wasdom wil brengen. 
Kunstvormen als zingen, dansen, schrijven en voordragen worden  
ingezet om ontmoeting en sociale cohesie tussen mensen met 
verschillende nationaliteiten en culturen te stimuleren. Naast sociale 
cohesie en ontmoeting dragen deze kunstvormen ook bij tot 
empowerment van de deelnemers. Ze worden immers met hun verhaal 
gezien en gehoord. Ze krijgen erkenning en (zelf) waardering. Dit alles 
gebeurt onder begeleiding van professionals en met inzet van vrijwilligers. 

Inleiding

De prachtmeiden, een groep meiden met 

diverse culturele achtergronden en uit 

verschillende leefmilieus die samen komen,  

hun verhalen delen, en op basis van hun 

ervaringen teksten schrijven voor eigen liedjes. 

Dit onder leiding van zangeres Astrid Seriese. 

De prachtmeiden werken aan een bijzonder 

repertoire, daarmee versterken ze zichzelf  

en de groep.

Come share your talent
Need not hesitate

Come share your power
Need not be afraid

We’re gonna have a ball
Downtown in The Hague



4 5

Tijdens de wekelijkse repetities en workshops in Atelier Westeinde is 
geëxperimenteerd met de samenstelling van de groep en indeling van 
de workshops. Door tussentijdse evaluatie is al werkende een aanpak 
ontwikkeld en ingespeeld op de behoeften van de Prachtmeiden. Zo is  
de Prachthap op verzoek van de meiden terug gekomen op het 
programma. De Prachthap was na de try out van het programma  
gehaald, omdat het teveel inspanning van de organisatie vereiste om  
elke week een warme maaltijd te verzorgen. De Prachthap kwam terug 
in een sobere vorm (lichte ‘soep met broodje’ maaltijd), maar werd 
gaandeweg, door de inzet van vrijwilligers, steeds uitgebreider.

Met het op Atelier Westeinde ontwikkelde materiaal als basis is in samen- 
werking met Kunstfactor een leerlijn ontwikkeld en geïmplementeerd op 
de brede basisschool volgens het Vijf Stappenplan.

In samenwerking met Theater Dakota en in een regie van Myra van 
Abeelen is het Prachtmeiden materiaal gebruikt als uitgangspunt bij een 
live performance bij de beeldende installatie van video kunstenares  
Astrid van der Velde en dichteres Anne Büdgen. Prachtmeiden brachten 
de installatie met gesproken en gezongen tekst tot leven.

Samenwerkingsverband 
 Jeugdhulpverlening 

Na de werving van Prachtmeiden binnen het JJC werd op advies van de 
klankbordgroep voor de werving in 2011 de overstap gemaakt van JJC 
naar logeerhuizen in Den Haag.

Door huisbezoek is contact gelegd en diverse meiden, die in de 
logeerhuizen verbleven, vonden, al dan niet onder begeleiding, hun weg 
naar de Prachtmeiden op Atelier Westeinde. 

Door samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk op het 
Segbroek College en Transvaalcollege werden meiden attent gemaakt op 
het Prachtmeiden project. Ook vanuit deze instellingen hebben meiden  
de weg naar Atelier Westeinde gevonden.

Conceptontwikkeling 

Het project richt zich op jonge meiden in de samenleving met diverse 
culturele achtergronden en uit verschillende leefmilieus. 

Om zo goed mogelijk op de doelgroep en haar wensen in te spelen is 
hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld. Door de wekelijkse ontmoeting 
wordt de meiden een structuur aangeboden waarbinnen zij een plek 
hebben om over hun problemen en oplossingen te praten, nieuwe 
vrienden te maken en aan hun (muzikale en vocale) ontwikkeling te 
werken. 

Voorbereidende periode 
 januari –augustus 2010 

Na de geslaagde try - out in 2009 is een Prachtmeiden-projectplan 
ontwikkeld en werden subsidie aanvragen ingediend bij VSB Fonds, 
Culturalis, Fonds 1818, Pro Juventute Steunstichting ’s Gravenhage, 
Steunfonds Pro Juventute Nederland, en SKAN Fonds, hetgeen tot  
positief resultaat heeft geleid. De toezeggingen kwamen vanaf mei 2010 
binnen. Nadat de financiering voor het eerste projectjaar rond was, kon 
het project in augustus 2010 van start. In de voorbereidende periode 
januari – augustus 2010 verzorgde het Prachtmeidenproject-team de 
wekelijkse Prachthap en zangworkshop op woensdag in Atelier Westeinde 
om de deelnemende meiden aan zich te (blijven) binden. Belangrijk voor 
de continuïteit van het opgebouwde vertrouwen en het creëren van een 
‘veilige plek’.

Ook zijn in die periode Prachtmeiden-zangworkshops en optredens 
gegeven op het JJC (Jeugdformaat Jutters Combinatie). Op dinsdag 
kregen de meiden binnen de gesloten setting Prachtmeiden workshops  
en op woensdag konden ze (als ze voldoende privileges hadden 
opgebouwd binnen de gesloten setting) meedoen op Atelier Westeinde. 
Op deze manier werkten de meiden van het JJC aan hun reïntegratie  
en contact opbouwen met meiden die ‘lekker in hun vel zitten’.

Doel en doelgroep 
 Prachtmeidenproject 
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Vanaf maart 2012 zijn er, in aanloop naar de eindpresentatie, 14 repetities, 
zang- en schrijfworkshops georganiseerd in Theater Dakota, waarvoor zes 
nieuwe Prachtmeiden zijn geworven uit het bestand van Theater Dakota 
en door open inschrijving. Super Prachtmeid Anaïs Iradukunda assisteerde 
als productie medewerker Astrid Seriese bij de workshops in Theater 
Dakota. Marloes Anijs nam gaandeweg op Atelier Westeinde de artistieke 
leiding van Astrid Seriese over, daarbij terzijde gestaan door Malou 
Osendarp op productie. En een steeds groter aantal ouders van meiden, 
die de Prachthap verzorgden.

Op de de Gert van Wijck school zijn, in samenwerking met Kunstfactor,  
10 workshops verzorgd met acht Prachtmeiden van de Gert van Wijck-
school en de Willem Drees school.

Voor de eindpresentatie in Theater Dakota heeft regisseur Myra van 
Abeelen op alle drie de locaties met de meiden gewerkt aan het 
gezamenlijk presenteren van de liedjes.

Open Atelier
De opkomst van de meiden bij optredens liet te wensen over. Een 
aantal meiden blijkt niet in staat zelfstandig of met behulp van ouders / 
verzorgers naar de optreedlokaties te kunnen komen. 

Bij optredens hebben met name de meiden uit de jeugdzorg instellingen 
intensieve begeleiding nodig om de optreedlokaties te bereiken. Vanuit de 
instelling kon niet altijd gezorgd worden voor begeleiding. Ook waren de 
meiden vaak niet beschikbaar, omdat ze in het weekend naar hun familie 
gaan. Om de meiden uit de jeugdinstellingen ervaring met optredens op 
te laten doen, zijn de Open Atelier optredens ontwikkeld. Ook om een 
brug te slaan tussen binnen- en buiten wereld, optreden in het Atelier en 
optreden buiten het Atelier.

Open Atelier optredens vonden in de veilige repetitieomgeving van 
Atelier Westeinde plaats. De meiden gaven een kijkje in de keuken van 
het Atelier. Iedere meid nam een stukje presentatie voor haar rekening en 
natuurlijk werden de liedjes gezongen. Eerst voor vrienden en bekenden 
en vervolgens ook voor grotere kring met onbekend publiek. En uiteraard 
werd er een Prachtbuffet aangericht met de heerlijkste hapjes. Iedereen 
droeg daaraan zijn steentje bij.

Repetities en optredens 

In de periode januari 2010 - augustus 2012 zijn wekelijks Prachtmeiden 
repetities, zang- en schrijfworkshops gegeven in Atelier Westeinde op de 
woensdag tussen 17.00 – 20.00 uur en werden de volgende optredens 
verzorgd; 

2010
5 mei Bevrijdingsfestival Theater aan het Spui 
16 juni  Benefietconcert Lukaskerk ‘Music returns to Port au Prince’ 

Kleurrijke Mama’s en Prachtmeiden zingen voor Haïti 
25 september Escamp festival 
12 november  Theater Concordia ter gelegenheid van de lancering van 

de website ’Troost voor Tranen’ van Ineke Wienese van 
Jeugdformaat. 

20 november  Margriet Winterfair Jaarbeurshallen Utrecht samen met 
Kleurrijke Mama’s 

12 december  Culturalis Theater eindejaarspresentatie Kleurrijke Mama’s 
en Prachtmeiden. 

2011 
6 juni  Ut Haags Notuh Festival 
16 juni  Benefietconcert ‘Muziek voor Suriname’
8 oktober Open Atelier 
6 november  Pakhuis de Zwijger Amsterdam, Kunstfactor 

‘Empowerment en Kunst’, beeld, stem en verhaal van 
vrouwen. Presentatie mini docu Prachtmeiden-project 

22 december Culturalis Theater 

2012
25 januari Open Atelier 
6 maart Kunstfactor ‘Iedereen een podium’ 
4 april Open Atelier 
14 april Spring Festival Theater Regentes 
16 mei Open Atelier
6 juni Benefietconcert Lukaskerk ‘Kleurrijke Karavaan’ 
10 juni  Ut Haags Notuh Festival
17 juni  Eindpresentatie Theater Dakota 
28 juni Eindpresentatie Gert van Wijckschool 
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Klankbordgroep 

Begin 2011 is de Prachtmeiden – klankbordgroep geïnstalleerd om advies 
in te winnen over de gang van zaken en toekomstplannen van het project.
De klankbordgroep bestaat uit: Talitha Westerik (stichting Mooi),  
Leo Sterrenburg (Theater Dakota, voorheen Cultuuranker Escamp), 
Yvonne Verschagen (Segbroek College) en Fatima Faïd (STIOM, Stichting 
ter Ondersteuning van de Gezondheidszorg en Maatschappelijke 
dienstverlening). 

Vanuit hun expertise gaven zij advies over voorgelegde vraagstukken.
Het klankbord is twee keer bij elkaar gekomen om het project en elkaar 
nader te leren kennen, waarna consulten per e-mail plaatsvonden. Het 
project heeft steun gehad aan de antwoorden van de klankbordgroep. 
Adviezen zijn ter harte genomen, zoals de overstap van JJC naar werving 
in logeerhuizen. Waar nodig zijn punten nader onderzocht, zoals de 
verhouding tussen meiden met een ‘rugzakje’ en meiden die lekker 
in hun vel zitten. Ervaring van de afzonderlijke leden gaf meer inzicht 
in de doelgroep, waardoor doelen zijn bereikt of bijgesteld naar een 
realistischer beeld. De ideale groepsgrootte bijstellen naar 25 is hier een 
goed voorbeeld van. Evenals inzien dat binding met deze doelgroep heel 
lastig is, waardoor we de doelstelling van ‘een consistente groep die blijft 
groeien’ hebben bijgesteld naar een systeem waar iedere meid altijd 
welkom is, ook al is ze een tijdje niet geweest. In de bijlage het verslag  
van de klankbordconsulten.

Songboekje 
 en instudeer CD

Om het Prachtmeidenconcept overdraagbaar te maken is een Pracht-
meiden Songboekje geproduceerd. De teksten van de songs zijn mede 
door de Prachtmeiden zelf geschreven. Tijdens schrijfworkshops onder 
leiding van Anne Büdgen en Trees Steeghs van Huis van Gedichten 
schreven de meiden over onderwerpen waar zij zich mee bezig houden.

Bij de schrijfworkshop op 5 januari 2011 was het thema: Ruzie! Daar is het 
lied ‘Gemene Vriendin’ uit voortgekomen, wat de Prachtmeiden met veel 
overgave zingen. Het thema ‘Vooroordelen’ in september 2011 heeft geleid 
tot het lied ‘Laat je kennen’. Er zijn in totaal 12 nieuwe songs voor de 
Prachtmeiden geschreven door Marloes Anijs en Astrid Seriese. Sebastiaan 

Atelier Westeinde is de thuisbasis van het Prachtmeiden project geweest. 
Het Atelier heeft een gezellige huiskamer sfeer, waardoor de drempel om 
naar binnen te stappen en mee te doen laag is.

Het Atelier heeft een keuken, die zeker heeft bijgedragen aan het 
geslaagde Prachthap concept; samen voorbereiden, lekker eten en de 
afwas doen versterkt het groepsgevoel in zeer korte tijd. De repetities  
op Atelier Westeinde zijn over het algemeen goed verlopen, op een  
enkel incident na. Zoals bij een aanvaring van de leiding met een van  
de meiden n.a.v. het opnemen van de telefoon en het voeren van een 
gesprek, tijdens de zangrepetitie.

Het begrip Kernwaarden is geïntroduceerd met daaraan gekoppelde 
gedragsregels. Bijvoorbeeld de kernwaarde ‘we gaan respectvol met  
elkaar om’, met daaraan de gedragsregel gekoppeld ‘we praten niet  
door de uitleg van de docent heen en we leveren onze mobieltjes aan  
het begin van de les in en zetten het geluid af’.
De kernwaarden en gedragsregels zijn in Prachttaken samengevat. 
(zie bijlage) Bij binnenkomst trekken de meiden een kaartje met een 
Prachttaakje en kiezen iemand met wie ze het taakje uitvoeren.  
Sommige meiden kunnen zich niet lang concentreren of leiden de 
aandacht af van de zangdocent bij het repeteren. Daarvoor is een  
kaartje ‘Prachtsfeer’ gemaakt. Aan het eind van de repetitie wordt de 
uitvoering van de taakjes besproken. 

De Prachthap is een zeer populair item onder de meiden geworden, 
zoals bereiden van het eten, tafel dekken, uitserveren en afruimen en 
ook de productionele taakjes zoals het bijhouden van de presentielijst, 
het opstellen van de techniek, microfoon standaard met microfoon, 
microfoonsnoer en Tramp (zanginstallatie met ingebouwde CD speler.)
De Prachthap is op Atelier Westeinde zo succesvol geworden dat het 
geleidelijk steeds meer ruimte van de workshop in ging nemen, hetgeen 
helaas wel ten koste ging van de artistieke productie en afwerking. 

Prachthap en Prachttaken tijdens  
de zangworkshops op Atelier Westeinde 
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In samenwerking met Theater Dakota in stadsdeel Escamp is in de periode 
maart – juni 2012 gewerkt met meiden die eerder een theaterproductie 
met Ine te Rietsap hebben gemaakt. Met het op Atelier Westeinde 
ontwikkelde Prachtmeiden materiaal als uitgangspunt is onder leiding van 
Astrid Seriese (zang en tekst), Anne Büdgen (schrijfworksop) en Myra van 
Abeelen (regie) een live performance bij de beeldende installatie van video 
kunstenares Astrid van der Velde tot stand gebracht met de Prachtmeiden 
van Dakota. Ook participeerden de meiden in de eindpresentatie in de 
theaterzaal waar de liedjes en filmpjes van de Prachtmeiden werden 
gepresenteerd bij de lancering van het Prachtmeiden Songboekje en 
instudeer CD. 

Beeldende installatie met live performance

Speciaal voor de eindpresentatie van de Prachtmeiden in Theater Dakota 
heeft video kunstenares Astrid van der Velde in samenwerking met 
dichteres Anne Büdgen de beeldende installatie ‘Vlieg van de boom’ verder 
ontwikkeld en geïnstalleerd. Een databank van verhalen van meiden en  
mama’s met diverse culturele achtergronden en uit verschillende leef-
milieus. De Prachtmeiden brachten de beeldende installatie met gezongen 
en gesproken tekst tot leven! (zie ook fotoboekje)

Van mini tot super Prachtmeid:  
 Anaïs Iradukunda

De talentvolle Anaïs Iradukunda heeft zich tijdens de looptijd van het 
project onderscheiden door haar inzet en vocale kwaliteiten. Vanaf de 
eerste proefworkshop in de Lukaskerk heeft Anaïs de Prachtmeiden 
workshops in Atelier Westeinde trouw gevolgd. Zij heeft alle optredens 
meegedaan. Bij de repetities voor de eindpresentatie in Theater Dakota 
met ook nieuwe meiden heeft zij Astrid Seriese als productie medewerker 
bijgestaan. Zij heeft naast het productiewerk al het Prachtmeiden song-
materiaal (meerstemmigheid incluis) ingestudeerd en uit het hoofd 
vertolkt. Bij de eindpresentatie op 17 juni vormde zij daardoor de vocale 
basis waarop het hele ensemble kon terugvallen. Een prestatie van 
formaat!!

Samenwerking  
 Theater Dakota / Ine te Rietsap

Koolhoven heeft de songs gearrangeerd. Sophie Wolke werkte de songs 
meerstemmig uit in de bladmuziek en heeft de songs samen met 
Marloes Anijs in de studio (meerstemmig) ingezongen. Het songboekje 
met 12 nieuwe liedjes en de bijbehorende instudeer CD (zie bijlage) is 
geproduceerd door Astrid Seriese en feestelijk overhandigd aan zangeres 
Lilian Vieira van Zuco 103 tijdens de eindpresentatie van de Prachtmeiden 
op 17 juni 2012 in Theater Dakota

Youtube filmpjes 

Tijdens de gehele looptijd van de twee jarige pilot zijn door video 
kunstenares Astrid van der Velde videoclips gemaakt van de Prachtmeiden 
Songs ‘Mijn Opa’, ‘Zonder eten geen leven’, ‘Dubbele Dip’, ‘Butterflies’, ‘Love 
to sing’ en tijdens de werkgang op de Gert van Wijckschool in Laak is het 
fimpje ‘Rikketi tikketi’ gemaakt. Deze filmpjes zijn op You tube te zien en 
op de DVD in het bijgaande fotoboekje. Van Anaïs Iradukunda wordt ten 
tijde van dit schrijven een filmpje gemaakt: Anaïs Iradukunda; van mini  
tot Super Prachtmeid.

Van de filmopnamen van regisseur Myra van Abeelen van de 
Eindpresentatie 17 juni in Theater Dakota zijn fragmenten te zien op de 
DVD in het fotoboekje.

Samenwerking  
 Kunstfactor – kunst en empowerment

De Prachtmeiden zijn een aantal bijzondere samenwerkingsverbanden 
aangegaan. De meiden werkten mee aan een onderzoek van Kunstfactor 
‘Empowerment door Kunst’. Prachtmeiden zijn gefilmd tijdens een 
schrijfworkshop en geïnterviewd om de inhoud van het project in 
beeld te brengen. De mini docu is gepresenteerd in Pakhuis De Zwijger 
te Amsterdam in november 2011 bij de presentatie van de publicatie 
‘Kunstkracht stem, beeld en verhaal van vrouwen’. Het is op Youtube te 
zien en op de DVD in het fotoboekje. In samenwerking met Kunstfactor 
is het Prachtmeiden project in een Vijf Stappenplan geïmplementeerd als 
leerlijn in de brede basisschool.
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Het in de afgelopen twee jaar ontwikkelde Prachtmeiden materiaal kan 
in de toekomst op drie niveau’s aangeboden worden aan meiden in de 
leeftijdgroep 11 – 24 jaar. 

Niveau 1  leerlijn op de basisschool, groep 8 volgens Vijf Stappenplan 
Kunstfactor 

Niveau 2 Prachtmeiden projectformat Atelier Westeinde 12 – 24 jaar 
Niveau 3 live perfomance bij beeldende installatie 

In opdracht van en in overleg met Pro Juventute Nederland wordt (een 
gedeelte van) de ontwikkelde methodiek nader onderzocht, vastgelegd  
en beschreven. 

De logeerhuizen Frankenslag, Bankastraat en Emmakade hebben zich 
unaniem lovend uitgesproken over het Prachtmeiden project en zouden 
een vervolg toejuichen. 

Bij MusicMyStyle van Marloes Anijs is een offerte aangevraagd voor een 
vervolgtraject in Atelier Westeinde.

We hebben met veel toewijding en plezier met de Prachtmeiden gewerkt 
en bedanken iedereen die dit prachtige project mogelijk maakten.

VSB Fonds
Culturalis
Fonds 1818
SKAN
Pro Juventute Nederland
Pro Juventute Den Haag

 

Den Haag, november 2012 
Astrid Seriese 
Malou Osendarp 

Aanbeveling en vervolg

Anaïs wil zich graag voor het project blijven inzetten en in de toekomst 
Prachtmeiden workshops gaan geven.
Sophie Wolke en Astrid Seriese willen haar bij dit ambitieuze traject graag 
terzijde staan.

Samenvattend 

Er hebben in totaal 63 meiden aan het Prachtmeiden project deel-
genomen waarvan er 28 meiden in steeds wisselende samenstelling actief 
meededen met de wekelijkse repetities en workshops op uiteindelijk drie 
locaties: Atelier Westeinde in het Centrum (14 meiden), Theater Dakota 
in stadsdeel Escamp (6 meiden) en Gert van Wijckschool in stadsdeel 
Laak (8 meiden). De participerende meiden hebben positieve ervaringen 
opgedaan en inzicht gekregen in hun talenten en vaardigheden. 

Tijdens de schrijfsessies leerden de meiden om op creatieve wijze  
hun ervaringen, gevoelens, dromen en ideeën in teksten om te zetten. 
Door middel van het zingen van hun eigen verhalen en ervaringen 
ontwikkelden zij zelfvertrouwen om ‘naar buiten te treden’. Door 
de wekelijkse activiteiten zijn de meiden in de gelegenheid gesteld 
ook andere meiden te ontmoeten met diverse culturele en etnische 
achtergronden en uit andere leefmilieus en zijn er vriendschappen 
gegroeid die ook buiten het project vorm kregen. 

De opkomst bij optredens liet soms te wensen over. Dit kan liggen aan 
de specifieke situatie van de doelgroep, die niet altijd begeleiding heeft 
naar een optreden toe en gebrek aan middelen. Toch waren er altijd 
genoeg meiden aanwezig om een spetterend optreden te verzorgen 
en zijn de reacties uit het publiek unaniem lovend. De Open Ateliers 
zijn heel positief ontvangen zowel door de meiden als het publiek. In 
het laatste gedeelte van de looptijd van het Prachtmeiden project is 
met grote inzet toegewerkt naar optredens op Ut Haags Notuh Festival, 
Benefietconcert in de Lukaskerk en de Eindpresentatie in Theater Dakota. 
Over de ontwikkeling van mini tot Super Prachtmeid Anaïs Iradukunda, die 
vanaf de allereerste proefworkshop tot en met het laatste optreden heeft 
geparticipeerd in Prachtmeiden, wordt een mini docu gemaakt.
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1. PRACHTMAND / DE PRACHTSFEER 
Jij zorgt ervoor dat alle Prachtmeiden hun mobiele telefoons in de mand leggen. Dit doe je al zodra de  meiden binnenkomen. Jij bent degene die zorgt dat er 

goed geluisterd wordt naar het Prachtmeidenteam.  Vanaf dat je binnen bent, tot aan het eind van de  repetitie zorg je er ook voor dat de sfeer in de groep goed is. Als er Prachtmeiden vervelend doen tegen elkaar dan meldt je dit aan het Prachtmeidenteam.
Checklist:
– De Prachtmand
– De Prachtsfeer
– Luisteren naar het Prachtmeidenteam

3. DE PRACHTTAFEL
Jij zorgt ervoor dat de Prachtmeiden aan tafel kunnen.  
Je kiest twee Prachtmeiden die je mogen helpen. Je zorgt 
dat de ‘grote tafel’ opgebouwd wordt voordat jullie aan  
de slag gaan in de keuken. Jullie nemen de borden en het  
bestek mee naar de tafel en dekken de tafel. Ook nemen 
jullie de maaltijd mee naar binnen. Ook zal je na de  Prachthap de tafel weer afbreken.

Checklist:
– Twee Prachtmeiden kiezen die je mogen helpen– De ‘grote tafel’ opbouwen– Borden en bestek uit de keuken pakken– De maaltijd opdienen– De ‘grote tafel’ afbreken

5. DE PRACHTADMINISTRATIE
Net voordat we gaan eten pak je de presentielijst uit de 
map en ga je aankruizen wie er aanwezig zijn. Let goed 
op: Het kan zijn dat er tijden de repetitie ook nog meiden 
binnen komen. 
Na het eten ga je rond met het bakje voor de vrijwillige 
bijdrage. Je schrijft op hoeveel geld er in het bakje wordt 
gedaan.

Checklist:
–  Net voor de Prachthap ga je aankruizen wie er aanwezig 

zijn
–  Tijdens de workshop opletten of er nog meiden binnen 

komen.
– Opschrijven hoeveel geld er in het bakje wordt gedaan

2. DE PRACHTHAP

Jij zorgt ervoor dat de Prachthap wordt klaargemaakt. Je 
vraagt wat je kan doen om de Prachthap te bereiden en 
hoeveel Prachtmeiden je hierbij mogen helpen. Je zorgt er 
ook voor dat de Prachtmeiden die de tafel dekken precies 
weten wat ze al op tafel mogen zetten. Na het koken zorg 
je dat de gebruikte pannen en kommen klaar zijn om af te 
wassen. Ook zorg je ervoor dat de tafel wordt afgenomen 
met een doekje.

Checklist:
–  Vragen om taken en hoeveel Prachtmeiden je mogen helpen
– Helpen met koken
– Voedsel dat over is weggooien of in bakjes doen

4. DE PRACHTMAPJES
Jij zorgt ervoor dat de mapjes van de Prachtmeiden wor-
den aangevuld. Daarom vraag je zodra je aanwezig bent 
of er nieuwe liedjes gedaan worden. Als dat het geval is 
ga je voordat de Prachthap begint de mapjes aanvullen, je 
mag dan ook iemand uitkiezen die jou helpt. Je zorgt dat 
de mapjes tijdens het zingen op de piano liggen en dat de 
Prachtmeiden die de tekst niet weten een mapje krijgen.Checklist:

– Vragen of er nieuwe liedjes worden gedaan.– De mapjes pakken uit het hok–  Als er nieuwe liedjes worden gedaan kies je iemand die 
je mag helpen bij het aanvullen van de Prachtmapjes

–  De mapjes op de piano leggen voordat we beginnen 
–  Prachtmapjes uitdelen aan Prachtmeiden die de tekst 

nog niet weten
– De mapjes terugleggen in het hok

6. DE PRACHTAPPARATUUR
Zodra we klaar zijn met het eten kies je iemand die jou 
mag helpen met het opbouwen van de microfoon. Op het 
moment dat er wordt afgewassen en afgeruimd gaan jullie 
aan de slag met het klaarzetten van de techniek. Tijdens 
het zingen let je erop dat er goed met de apparatuur wordt 
omgegaan. Aan het eind van de repetitie ga je samen met 
iemand de microfoon opruimen. 
Checklist:
– Een Prachtmeid kiezen die je mag helpen– Direct na de Prachthap gaan jullie de techniek klaarzetten
–  Tijdens het zingen let je op dat iedereen goed met de 

apparatuur omgaat–  Aan het eind van de repetitie ruim je de microfoon weer 
op, samen met de andere Prachtmeid

Bijlage I Prachttaken

1. PRACHTMAND / DE PRACHTSFEER Jij zorgt ervoor dat alle Prachtmeiden hun mobiele 
telefoons in de mand leggen. Dit doe je al zodra de  
meiden binnenkomen. Jij bent degene die zorgt dat er 
goed geluisterd wordt naar het Prachtmeidenteam.  
Vanaf dat je binnen bent, tot aan het eind van de  
repetitie zorg je er ook voor dat de sfeer in de groep 
goed is. Als er Prachtmeiden vervelend doen tegen 
elkaar dan meldt je dit aan het Prachtmeidenteam.Checklist:

– De Prachtmand
– De Prachtsfeer
– Luisteren naar het Prachtmeidenteam

3. DE PRACHTTAFEL
Jij zorgt ervoor dat de Prachtmeiden aan tafel kunnen.  
Je kiest twee Prachtmeiden die je mogen helpen. Je zorgt 
dat de ‘grote tafel’ opgebouwd wordt voordat jullie aan  
de slag gaan in de keuken. Jullie nemen de borden en het  
bestek mee naar de tafel en dekken de tafel. Ook nemen 
jullie de maaltijd mee naar binnen. Ook zal je na de  
Prachthap de tafel weer afbreken.
Checklist:
– Twee Prachtmeiden kiezen die je mogen helpen
– De ‘grote tafel’ opbouwen– Borden en bestek uit de keuken pakken– De maaltijd opdienen– De ‘grote tafel’ afbreken

5. DE PRACHTADMINISTRATIE
Net voordat we gaan eten pak je de presentielijst uit de 
map en ga je aankruizen wie er aanwezig zijn. Let goed 
op: Het kan zijn dat er tijden de repetitie ook nog meiden 
binnen komen. 
Na het eten ga je rond met het bakje voor de vrijwillige 
bijdrage. Je schrijft op hoeveel geld er in het bakje wordt 
gedaan.

Checklist:
–  Net voor de Prachthap ga je aankruizen wie er aanwezig 

zijn
–  Tijdens de workshop opletten of er nog meiden binnen 

komen.
– Opschrijven hoeveel geld er in het bakje wordt gedaan

2. DE PRACHTHAP
Jij zorgt ervoor dat de Prachthap wordt klaargemaakt. Je 
vraagt wat je kan doen om de Prachthap te bereiden en 
hoeveel Prachtmeiden je hierbij mogen helpen. Je zorgt er 
ook voor dat de Prachtmeiden die de tafel dekken precies 
weten wat ze al op tafel mogen zetten. Na het koken zorg 
je dat de gebruikte pannen en kommen klaar zijn om af te 
wassen. Ook zorg je ervoor dat de tafel wordt afgenomen 
met een doekje.

Checklist:
–  Vragen om taken en hoeveel Prachtmeiden je mogen helpen– Helpen met koken– Voedsel dat over is weggooien of in bakjes doen

4. DE PRACHTMAPJES
Jij zorgt ervoor dat de mapjes van de Prachtmeiden wor-
den aangevuld. Daarom vraag je zodra je aanwezig bent 
of er nieuwe liedjes gedaan worden. Als dat het geval is 
ga je voordat de Prachthap begint de mapjes aanvullen, je 
mag dan ook iemand uitkiezen die jou helpt. Je zorgt dat 
de mapjes tijdens het zingen op de piano liggen en dat de 
Prachtmeiden die de tekst niet weten een mapje krijgen.Checklist:

– Vragen of er nieuwe liedjes worden gedaan.
– De mapjes pakken uit het hok–  Als er nieuwe liedjes worden gedaan kies je iemand die 
je mag helpen bij het aanvullen van de Prachtmapjes

–  De mapjes op de piano leggen voordat we beginnen 
–  Prachtmapjes uitdelen aan Prachtmeiden die de tekst 

nog niet weten
– De mapjes terugleggen in het hok

6. DE PRACHTAPPARATUUR
Zodra we klaar zijn met het eten kies je iemand die jou 
mag helpen met het opbouwen van de microfoon. Op het 
moment dat er wordt afgewassen en afgeruimd gaan jullie 
aan de slag met het klaarzetten van de techniek. Tijdens 
het zingen let je erop dat er goed met de apparatuur wordt 
omgegaan. Aan het eind van de repetitie ga je samen met 
iemand de microfoon opruimen. 
Checklist:
– Een Prachtmeid kiezen die je mag helpen– Direct na de Prachthap gaan jullie de techniek klaarzetten

–  Tijdens het zingen let je op dat iedereen goed met de 
apparatuur omgaat–  Aan het eind van de repetitie ruim je de microfoon weer 

op, samen met de andere Prachtmeid

1. PRACHTMAND / DE PRACHTSFEER 

Jij zorgt ervoor dat alle Prachtmeiden hun mobiele 

telefoons in de mand leggen. Dit doe je al zodra de  

meiden binnenkomen. Jij bent degene die zorgt dat er 

goed geluisterd wordt naar het Prachtmeidenteam.  

Vanaf dat je binnen bent, tot aan het eind van de  

repetitie zorg je er ook voor dat de sfeer in de groep 

goed is. Als er Prachtmeiden vervelend doen tegen 

elkaar dan meldt je dit aan het Prachtmeidenteam.

Checklist:
– De Prachtmand

– De Prachtsfeer

– Luisteren naar het Prachtmeidenteam

3. DE PRACHTTAFEL

Jij zorgt ervoor dat de Prachtmeiden aan tafel kunnen.  

Je kiest twee Prachtmeiden die je mogen helpen. Je zorgt 

dat de ‘grote tafel’ opgebouwd wordt voordat jullie aan  

de slag gaan in de keuken. Jullie nemen de borden en het  

bestek mee naar de tafel en dekken de tafel. Ook nemen 

jullie de maaltijd mee naar binnen. Ook zal je na de  

Prachthap de tafel weer afbreken.

Checklist:
– Twee Prachtmeiden kiezen die je mogen helpen

– De ‘grote tafel’ opbouwen

– Borden en bestek uit de keuken pakken

– De maaltijd opdienen

– De ‘grote tafel’ afbreken

5. DE PRACHTADMINISTRATIE

Net voordat we gaan eten pak je de presentielijst uit de 

map en ga je aankruizen wie er aanwezig zijn. Let goed 

op: Het kan zijn dat er tijden de repetitie ook nog meiden 

binnen komen. 

Na het eten ga je rond met het bakje voor de vrijwillige 

bijdrage. Je schrijft op hoeveel geld er in het bakje wordt 

gedaan.

Checklist:
–  Net voor de Prachthap ga je aankruizen wie er aanwezig 

zijn
–  Tijdens de workshop opletten of er nog meiden binnen 

komen.
– Opschrijven hoeveel geld er in het bakje wordt gedaan

2. DE PRACHTHAP

Jij zorgt ervoor dat de Prachthap wordt klaargemaakt. Je 

vraagt wat je kan doen om de Prachthap te bereiden en 

hoeveel Prachtmeiden je hierbij mogen helpen. Je zorgt er 

ook voor dat de Prachtmeiden die de tafel dekken precies 

weten wat ze al op tafel mogen zetten. Na het koken zorg 

je dat de gebruikte pannen en kommen klaar zijn om af te 

wassen. Ook zorg je ervoor dat de tafel wordt afgenomen 

met een doekje.

Checklist:
–  Vragen om taken en hoeveel Prachtmeiden 

je mogen helpen

– Helpen met koken

– Voedsel dat over is weggooien of in bakjes doen

4. DE PRACHTMAPJES

Jij zorgt ervoor dat de mapjes van de Prachtmeiden wor-

den aangevuld. Daarom vraag je zodra je aanwezig bent 

of er nieuwe liedjes gedaan worden. Als dat het geval is 

ga je voordat de Prachthap begint de mapjes aanvullen, je 

mag dan ook iemand uitkiezen die jou helpt. Je zorgt dat 

de mapjes tijdens het zingen op de piano liggen en dat de 

Prachtmeiden die de tekst niet weten een mapje krijgen.

Checklist:
– Vragen of er nieuwe liedjes worden gedaan.

– De mapjes pakken uit het hok

–  Als er nieuwe liedjes worden gedaan kies je iemand die 

je mag helpen bij het aanvullen van de Prachtmapjes

–  De mapjes op de piano leggen voordat we beginnen 

–  Prachtmapjes uitdelen aan Prachtmeiden die de tekst 

nog niet weten

– De mapjes terugleggen in het hok

6. DE PRACHTAPPARATUUR

Zodra we klaar zijn met het eten kies je iemand die jou 

mag helpen met het opbouwen van de microfoon. Op het 

moment dat er wordt afgewassen en afgeruimd gaan jullie 

aan de slag met het klaarzetten van de techniek. Tijdens 

het zingen let je erop dat er goed met de apparatuur wordt 

omgegaan. Aan het eind van de repetitie ga je samen met 

iemand de microfoon opruimen. 

Checklist:
– Een Prachtmeid kiezen die je mag helpen

– Direct na de Prachthap gaan jullie de techniek klaarzetten

–  Tijdens het zingen let je op dat iedereen goed met de 

apparatuur omgaat

–  Aan het eind van de repetitie ruim je de microfoon weer 

op, samen met de andere Prachtmeid

1. PRACHTMAND / DE PRACHTSFEER 

Jij zorgt ervoor dat alle Prachtmeiden hun mobiele 

telefoons in de mand leggen. Dit doe je al zodra de  

meiden binnenkomen. Jij bent degene die zorgt dat er 

goed geluisterd wordt naar het Prachtmeidenteam.  

Vanaf dat je binnen bent, tot aan het eind van de  

repetitie zorg je er ook voor dat de sfeer in de groep 

goed is. Als er Prachtmeiden vervelend doen tegen 

elkaar dan meldt je dit aan het Prachtmeidenteam.

Checklist:

– De Prachtmand

– De Prachtsfeer

– Luisteren naar het Prachtmeidenteam

3. DE PRACHTTAFEL

Jij zorgt ervoor dat de Prachtmeiden aan tafel kunnen.  

Je kiest twee Prachtmeiden die je mogen helpen. Je zorgt 

dat de ‘grote tafel’ opgebouwd wordt voordat jullie aan  

de slag gaan in de keuken. Jullie nemen de borden en het  

bestek mee naar de tafel en dekken de tafel. Ook nemen 

jullie de maaltijd mee naar binnen. Ook zal je na de  

Prachthap de tafel weer afbreken.

Checklist:

– Twee Prachtmeiden kiezen die je mogen helpen

– De ‘grote tafel’ opbouwen

– Borden en bestek uit de keuken pakken

– De maaltijd opdienen

– De ‘grote tafel’ afbreken

5. DE PRACHTADMINISTRATIE

Net voordat we gaan eten pak je de presentielijst uit de 

map en ga je aankruizen wie er aanwezig zijn. Let goed 

op: Het kan zijn dat er tijden de repetitie ook nog meiden 

binnen komen. 

Na het eten ga je rond met het bakje voor de vrijwillige 

bijdrage. Je schrijft op hoeveel geld er in het bakje wordt 

gedaan.

Checklist:

–  Net voor de Prachthap ga je aankruizen wie er aanwezig 

zijn
–  Tijdens de workshop opletten of er nog meiden binnen 

komen.

– Opschrijven hoeveel geld er in het bakje wordt gedaan

2. DE PRACHTHAP

Jij zorgt ervoor dat de Prachthap wordt klaargemaakt. Je 

vraagt wat je kan doen om de Prachthap te bereiden en 

hoeveel Prachtmeiden je hierbij mogen helpen. Je zorgt er 

ook voor dat de Prachtmeiden die de tafel dekken precies 

weten wat ze al op tafel mogen zetten. Na het koken zorg 

je dat de gebruikte pannen en kommen klaar zijn om af te 

wassen. Ook zorg je ervoor dat de tafel wordt afgenomen 

met een doekje.

Checklist:

–  Vragen om taken en hoeveel Prachtmeiden 

je mogen helpen

– Helpen met koken

– Voedsel dat over is weggooien of in bakjes doen

4. DE PRACHTMAPJES

Jij zorgt ervoor dat de mapjes van de Prachtmeiden wor-

den aangevuld. Daarom vraag je zodra je aanwezig bent 

of er nieuwe liedjes gedaan worden. Als dat het geval is 

ga je voordat de Prachthap begint de mapjes aanvullen, je 

mag dan ook iemand uitkiezen die jou helpt. Je zorgt dat 

de mapjes tijdens het zingen op de piano liggen en dat de 

Prachtmeiden die de tekst niet weten een mapje krijgen.

Checklist:

– Vragen of er nieuwe liedjes worden gedaan.

– De mapjes pakken uit het hok

–  Als er nieuwe liedjes worden gedaan kies je iemand die 

je mag helpen bij het aanvullen van de Prachtmapjes

–  De mapjes op de piano leggen voordat we beginnen 

–  Prachtmapjes uitdelen aan Prachtmeiden die de tekst 

nog niet weten

– De mapjes terugleggen in het hok

6. DE PRACHTAPPARATUUR

Zodra we klaar zijn met het eten kies je iemand die jou 

mag helpen met het opbouwen van de microfoon. Op het 

moment dat er wordt afgewassen en afgeruimd gaan jullie 

aan de slag met het klaarzetten van de techniek. Tijdens 

het zingen let je erop dat er goed met de apparatuur wordt 

omgegaan. Aan het eind van de repetitie ga je samen met 

iemand de microfoon opruimen. 

Checklist:

– Een Prachtmeid kiezen die je mag helpen

– Direct na de Prachthap gaan jullie de techniek klaarzetten

–  Tijdens het zingen let je op dat iedereen goed met de 

apparatuur omgaat

–  Aan het eind van de repetitie ruim je de microfoon weer 

op, samen met de andere Prachtmeid

1. PRACHTMAND / DE PRACHTSFEER 

Jij zorgt ervoor dat alle Prachtmeiden hun mobiele 

telefoons in de mand leggen. Dit doe je al zodra de  

meiden binnenkomen. Jij bent degene die zorgt dat er 

goed geluisterd wordt naar het Prachtmeidenteam.  

Vanaf dat je binnen bent, tot aan het eind van de  

repetitie zorg je er ook voor dat de sfeer in de groep 

goed is. Als er Prachtmeiden vervelend doen tegen 

elkaar dan meldt je dit aan het Prachtmeidenteam.

Checklist:

– De Prachtmand

– De Prachtsfeer

– Luisteren naar het Prachtmeidenteam

3. DE PRACHTTAFEL

Jij zorgt ervoor dat de Prachtmeiden aan tafel kunnen.  

Je kiest twee Prachtmeiden die je mogen helpen. Je zorgt 

dat de ‘grote tafel’ opgebouwd wordt voordat jullie aan  

de slag gaan in de keuken. Jullie nemen de borden en het  

bestek mee naar de tafel en dekken de tafel. Ook nemen 

jullie de maaltijd mee naar binnen. Ook zal je na de  

Prachthap de tafel weer afbreken.

Checklist:

– Twee Prachtmeiden kiezen die je mogen helpen

– De ‘grote tafel’ opbouwen

– Borden en bestek uit de keuken pakken

– De maaltijd opdienen

– De ‘grote tafel’ afbreken

5. DE PRACHTADMINISTRATIE

Net voordat we gaan eten pak je de presentielijst uit de 

map en ga je aankruizen wie er aanwezig zijn. Let goed 

op: Het kan zijn dat er tijden de repetitie ook nog meiden 

binnen komen. 

Na het eten ga je rond met het bakje voor de vrijwillige 

bijdrage. Je schrijft op hoeveel geld er in het bakje wordt 

gedaan.

Checklist:

–  Net voor de Prachthap ga je aankruizen wie er aanwezig 

zijn
–  Tijdens de workshop opletten of er nog meiden binnen 

komen.

– Opschrijven hoeveel geld er in het bakje wordt gedaan

2. DE PRACHTHAP

Jij zorgt ervoor dat de Prachthap wordt klaargemaakt. Je 

vraagt wat je kan doen om de Prachthap te bereiden en 

hoeveel Prachtmeiden je hierbij mogen helpen. Je zorgt er 

ook voor dat de Prachtmeiden die de tafel dekken precies 

weten wat ze al op tafel mogen zetten. Na het koken zorg 

je dat de gebruikte pannen en kommen klaar zijn om af te 

wassen. Ook zorg je ervoor dat de tafel wordt afgenomen 

met een doekje.

Checklist:

–  Vragen om taken en hoeveel Prachtmeiden 

je mogen helpen

– Helpen met koken

– Voedsel dat over is weggooien of in bakjes doen

4. DE PRACHTMAPJES

Jij zorgt ervoor dat de mapjes van de Prachtmeiden wor-

den aangevuld. Daarom vraag je zodra je aanwezig bent 

of er nieuwe liedjes gedaan worden. Als dat het geval is 

ga je voordat de Prachthap begint de mapjes aanvullen, je 

mag dan ook iemand uitkiezen die jou helpt. Je zorgt dat 

de mapjes tijdens het zingen op de piano liggen en dat de 

Prachtmeiden die de tekst niet weten een mapje krijgen.

Checklist:

– Vragen of er nieuwe liedjes worden gedaan.

– De mapjes pakken uit het hok

–  Als er nieuwe liedjes worden gedaan kies je iemand die 

je mag helpen bij het aanvullen van de Prachtmapjes

–  De mapjes op de piano leggen voordat we beginnen 

–  Prachtmapjes uitdelen aan Prachtmeiden die de tekst 

nog niet weten

– De mapjes terugleggen in het hok

6. DE PRACHTAPPARATUUR

Zodra we klaar zijn met het eten kies je iemand die jou 

mag helpen met het opbouwen van de microfoon. Op het 

moment dat er wordt afgewassen en afgeruimd gaan jullie 

aan de slag met het klaarzetten van de techniek. Tijdens 

het zingen let je erop dat er goed met de apparatuur wordt 

omgegaan. Aan het eind van de repetitie ga je samen met 

iemand de microfoon opruimen. 

Checklist:

– Een Prachtmeid kiezen die je mag helpen

– Direct na de Prachthap gaan jullie de techniek klaarzetten

–  Tijdens het zingen let je op dat iedereen goed met de 

apparatuur omgaat

–  Aan het eind van de repetitie ruim je de microfoon weer 

op, samen met de andere Prachtmeid

1. PRACHTMAND / DE PRACHTSFEER 

Jij zorgt ervoor dat alle Prachtmeiden hun mobiele 

telefoons in de mand leggen. Dit doe je al zodra de  

meiden binnenkomen. Jij bent degene die zorgt dat er 

goed geluisterd wordt naar het Prachtmeidenteam.  

Vanaf dat je binnen bent, tot aan het eind van de  

repetitie zorg je er ook voor dat de sfeer in de groep 

goed is. Als er Prachtmeiden vervelend doen tegen 

elkaar dan meldt je dit aan het Prachtmeidenteam.

Checklist:

– De Prachtmand

– De Prachtsfeer

– Luisteren naar het Prachtmeidenteam

3. DE PRACHTTAFEL

Jij zorgt ervoor dat de Prachtmeiden aan tafel kunnen.  

Je kiest twee Prachtmeiden die je mogen helpen. Je zorgt 

dat de ‘grote tafel’ opgebouwd wordt voordat jullie aan  

de slag gaan in de keuken. Jullie nemen de borden en het  

bestek mee naar de tafel en dekken de tafel. Ook nemen 

jullie de maaltijd mee naar binnen. Ook zal je na de  

Prachthap de tafel weer afbreken.

Checklist:

– Twee Prachtmeiden kiezen die je mogen helpen

– De ‘grote tafel’ opbouwen

– Borden en bestek uit de keuken pakken

– De maaltijd opdienen

– De ‘grote tafel’ afbreken

5. DE PRACHTADMINISTRATIE

Net voordat we gaan eten pak je de presentielijst uit de 

map en ga je aankruizen wie er aanwezig zijn. Let goed 

op: Het kan zijn dat er tijden de repetitie ook nog meiden 

binnen komen. 

Na het eten ga je rond met het bakje voor de vrijwillige 

bijdrage. Je schrijft op hoeveel geld er in het bakje wordt 

gedaan.

Checklist:

–  Net voor de Prachthap ga je aankruizen wie er aanwezig 

zijn
–  Tijdens de workshop opletten of er nog meiden binnen 

komen.

– Opschrijven hoeveel geld er in het bakje wordt gedaan

2. DE PRACHTHAP

Jij zorgt ervoor dat de Prachthap wordt klaargemaakt. Je 

vraagt wat je kan doen om de Prachthap te bereiden en 

hoeveel Prachtmeiden je hierbij mogen helpen. Je zorgt er 

ook voor dat de Prachtmeiden die de tafel dekken precies 

weten wat ze al op tafel mogen zetten. Na het koken zorg 

je dat de gebruikte pannen en kommen klaar zijn om af te 

wassen. Ook zorg je ervoor dat de tafel wordt afgenomen 

met een doekje.

Checklist:

–  Vragen om taken en hoeveel Prachtmeiden 

je mogen helpen

– Helpen met koken

– Voedsel dat over is weggooien of in bakjes doen

4. DE PRACHTMAPJES

Jij zorgt ervoor dat de mapjes van de Prachtmeiden wor-

den aangevuld. Daarom vraag je zodra je aanwezig bent 

of er nieuwe liedjes gedaan worden. Als dat het geval is 

ga je voordat de Prachthap begint de mapjes aanvullen, je 

mag dan ook iemand uitkiezen die jou helpt. Je zorgt dat 

de mapjes tijdens het zingen op de piano liggen en dat de 

Prachtmeiden die de tekst niet weten een mapje krijgen.

Checklist:

– Vragen of er nieuwe liedjes worden gedaan.

– De mapjes pakken uit het hok

–  Als er nieuwe liedjes worden gedaan kies je iemand die 

je mag helpen bij het aanvullen van de Prachtmapjes

–  De mapjes op de piano leggen voordat we beginnen 

–  Prachtmapjes uitdelen aan Prachtmeiden die de tekst 

nog niet weten

– De mapjes terugleggen in het hok

6. DE PRACHTAPPARATUUR

Zodra we klaar zijn met het eten kies je iemand die jou 

mag helpen met het opbouwen van de microfoon. Op het 

moment dat er wordt afgewassen en afgeruimd gaan jullie 

aan de slag met het klaarzetten van de techniek. Tijdens 

het zingen let je erop dat er goed met de apparatuur wordt 

omgegaan. Aan het eind van de repetitie ga je samen met 

iemand de microfoon opruimen. 

Checklist:

– Een Prachtmeid kiezen die je mag helpen

– Direct na de Prachthap gaan jullie de techniek klaarzetten

–  Tijdens het zingen let je op dat iedereen goed met de 

apparatuur omgaat

–  Aan het eind van de repetitie ruim je de microfoon weer 

op, samen met de andere Prachtmeid

Consult 2011
Consult 2012

1.  Is de grootte van de groep, 30 meiden, een goed streven?
Conclusie consult 2011: 
 – ± 25 meiden
 – per groepje meiden (± 10) een coach aanwijzen; een ouder meisje uit de groep 

Stand van zaken april 2012:
12 à 15 meiden werkt prettig en is een sterke groep. Bij meer meiden werkt het niet meer  
prettig. Coaching gaan we mee expirimenteren in Escamp; Anaïs, één van de oudere meisjes 
van Atelier Westeinde is productie-assistente in Escamp. 

Vraag 1.  Wat vinden jullie van een groep van 12 à 15 meiden en het starten van een  
coachingtraject?

Conclusie consult 2012: 
 – mooi aantal
 –  coachingstraject werkt alleen goed het helder en strak afgekadert is; waar dient het 

toe en hoe lang duurt het.

2.   Is de verhouding, van 1/3 meiden met een ‘rugzakje’, tegenover 2/3 meiden die ‘goed 
in hun vel zitten’, juist?

Conclusie consult 2011: 
De verhouding is juist

Stand van zaken april 2012:
Er zijn inmiddels meer moeilijke meiden dan bedoeld (1:1 ipv 1:3) en dat werkt goed. 
Marloes denkt dat dit werkt omdat ze iedereen als gelijke behandelt. Er is af en toe chaos maar 
de Meiden luisteren, werken en letten op. Ze willen groeien. Marloes stelt zich ook gelijkwaar-
dig op en laat af en toe haar leiderschap zien. Marloes kan nu een verhouding van 50:50 aan.

Maar, de verhalen van moeilijke meiden zijn heel anders dan de gewone meisjes. Queen vraagt 
bijvoorbeeld door bij ‘sterke verhalen’ zij ergert zich eraan en kan wat uit de hoogte reageren. 
Hoe kan zich dit gaan ontwikkelen? Hoe kan Marloes hier beter mee omgaan?

Vraag 2.  Wat vinden jullie van de verhouding helft meiden met een rugzakje, tegenover helft 
meiden die goed in hun vel zitten?

Conclusie consult 2012: 
50/50 kan als Marloes aangeeft dit aan te kunnen, advies is 40/60

Vraag 3.  Hoe kan het verschil in verhalen zich gaan ontwikkelen, hebben jullie hier ervaring 
mee? Hoe kan Marloes hiermee omgaan?

Conclusie consult 2012: 
 –  Hier is binnen het klankbord ook geen ervaring mee, er worden geen uitspraken 

gedaan of adviezen gegeven.

Bijlage II Verslag klankbordconsulten



3.   Moeten de activiteiten per leeftijdsgroep of in gemengde leeftijdsgroepen  
aangeboden  worden?

Conclusie consult 2011: 
Meningen zijn verdeeld, dit moeten we zelf in de praktijk testen.

Stand van zaken april 2012:
De leeftijd van de meiden nu is 14-15 jaar. 
Melanie is 18 jaar en zij mixt goed met deze groep, zij is een ‘popje’ en krijgt daardoor veel 
aandacht. We denken dat een gemiddelde meid van 18 jaar niet in deze groep zal passen. 
Roosje is 11 jaar en komt regelmatig met haar grote zus mee. Ook zij is een poppetje, iedereen 
vindt haar schattig, maar Roosje mengt niet met de groep. Ze blijft bij haar zus.

Het Prachtmeiden project is – zoals het nu is – interessant voor meiden tussen 11 – 15 jaar. 
Oudere meiden komen niet, wij vragen ons af waarom? Bijvoorbeeld;
– Inhoud van de liedjes / het repertoire? 
– Repertoire / zingen te minimaal; uitbreiden met filmpjes maken, interviews etc.

Vraag 4.  Waarom denken jullie dat oudere meiden niet komen?
Conclusie consult 2012: 
 – andere prioriteiten
 – het is ‘uncool’, tenzij ze in het project mee groeien
 – vinden geen aansluiting

De meiden die nu komen lopen tegen de leeftijdsgrens van 15 jaar aan. Moeten we andere 
werkvormen verzinnen? Bijvoorbeeld;
– Ander repertoire voor de huidige groep
– Twee leeftijdsgroepen maken en apart workshops verzorgen
– Jongere doelgroep blijven bedienen.

Vraag 5. Welke werkvorm lijkt jullie het meest geschikt?
Conclusie consult 2012: 
 –  het concept zoals het nu is, is ijzersterk. Niet aan sleutelen. Eventueel de workshops 

naar zaterdag verplaatsen en ipv diner, samen lunchen.
 –  2 leeftijdsgroepen maken. De ‘jonge’ groep kan doorstromen naar de ‘oudere’ groep. 

Het repertoire op de leeftijd aanpassen.

4.   Zijn meiden vanuit logeerhuizen inderdaad de beste doelgroep om mee te starten?
Conclusie consult 2011:
Er zijn grote twijfels om het via deze weg aan te pakken

Stand van zaken april 2012:
We hebben goede ervaringen met meiden uit logeerhuizen. De leiding stimuleert de meiden 
goed, waarbij ze worden gebracht en gehaald. Suhur komt tegenwoordig alleen en dat gaat 
goed.

Vraag 6. Hoe denken jullie over meiden uit logeerhuizen bij de Prachtmeiden?
Conclusie consult 2012: 
Bij goede ervaringen zeker deze weg voortzetten, maar er is zorg dat het te veel los zand is.

5.  Is het JJC de juiste instelling om meiden te werven?
Conclusie consult 2011:
Wordt iets te zwaar gevonden

Stand van zaken april 2012:
JJC is te zwaar. Goede samenwerkingspartner om meiden te enthousiasmeren te zingen. Niet 
om meiden te werven.  In het verleden hebben we een periode met veel JJC-meiden gewerkt, 
dit was een goede tijd voor het Prachtmeiden Project. Op dinsdag gaven we intern les, meiden 
met priveleges mochten op woensdag naar het Atelier. Maar er zijn ook Meiden weggelopen 
tijdens die priveleges. Het was fijne en leerzame tijd, maar te zwaar om te herhalen.
Binnen de instelling een leerlijn opzetten is wel interessant, niet om ze naar het Atelier halen.

Vraag 7. Hoe denken jullie nu over een samenwerking met JJC?
Conclusie consult 2012: 
Samenwerken daar waar je kunt versterken. Hou de balans van investering en opbrengst in de 
gaten; niet in tijd maar het aantal meiden wat het oplevert.

6.  Waar bevindt onze doelgroep zich nog meer?
Conclusie consult 2011:
 buurthuizen / bepaalde scholen in Den Haag / Mondriaan AKA onderwijs / Op straat / Culturalis 
/ VMBO / Welzijn organisaties

Stand van zaken april 2012:
Scholen bezoeken met proefworkshops heeft geen vruchten afgeworpen. Voor we andere we-
gen inslaan willen we met jullie overleggen; wat is de meest effectieve manier? Bijvoorbeeld;
–  Maatschappelijk stage (via Hof) koppelen aan coachingsprogramma met vrijwilliger?  

Qua vrijwilliger denken we aan Joyce Bikker. Joyce begeleid de Prachtmeiden in Dakota, zij 
speelt gitaar en heeft een achtergrond in welzijn.  

Vraag 8.  Hoe denken jullie over een maatschappelijk stage gekoppeld aan een maatjes- 
project/coachingprogramma met vrijwilliger?

Conclusie consult 2012: 
Een heel goed systeem maar tijdrovend. Graag eerst een goed uitgezet plan voor hier een 
definitief advies in gegeven wordt.
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7.  Wat zijn goede locaties om deze proefworkshops te organiseren?
Conclusie consult 2011:
onderwijsinstellingen / buurthuizen / dichtbij / weg van eigen omgeving

Stand van zaken april 2012:
Proefworkshops hebben geen vruchten af geworpen, we zoeken een andere weg om  
Prach-meiden te werven. Een idee is het coachingsprogramma zoals besproken in punt 6.

Vraag 9.  Hebben jullie een alternatief idee om Prachtmeiden te werven?
Conclusie consult 2012: 
 – via  zorgteams op scholen, zij weten wie binnen de doelgroep valt
 –  mond op mond reclame
 –  groepen meiden gratis naar presentatie(s) laten komen

8.  Hoe krijgen de meiden met bagage meer binding met het project?
Conclusie consult 2011:
Groepsgevoel en vriendschap versterken, verantwoordelijkheid geven / andere talenten 
aanspreken en verantwoordelijkheid geven

Stand van zaken april 2012:
Binding is er niet, we gaan van moment tot moment. Suhur doet tegenwoordig wel huiswerk 
op eigen initiatief.
Er ontstaan kleinere groepjes (gechargeerd; dom/slim), de grote groep is verdwenen, komt af 
en toe terug bij thema’s waarin alle meiden zich herkennen als ongesteldheid. Maar alleen als 
dit spontaan ter sprake komt.
Prachtmeiden als merk neerzetten helpt met verbinding ‘samen onderdeel van’ dit zagen we bij 
het Prachtmeiden-briefpapier en Prachtmapjes.
De ruimte (huiselijke sfeer van Atelier Westeinde) verbindt wel, de drempel is laag om te 
komen en bijvoorbeeld kleine zusjes mee te nemen.  
Wij vragen ons af of het nodig is dat iedereen mengt?

Meiden met een rugzak kunnen wellicht binding krijgen door ze te (laten) halen en brengen, en 
andere secundaire middelen, zoals een oppas ed. Maar dit is niet te faciliteren, dan moeten we 
een beroep doen op de leiding. 
De Prachttaken worden erg leuk gevonden en een toegevoegde waarde aan het project. Het 
zorgt alleen niet voor meer binding.

Vraag 10.  Is het nodig dat alle meiden mengen of zijn kleinere groepjes ook prima?
Conclusie consult 2012: 
Mengen is mogelijk, maar bedenk welk doel je voor ogen hebt; de meiden an sich of een koor 
zo groot en significant mogelijk?

Vraag 11.  Hebben jullie nog een tip hoe bij de meiden met bagage meer binding met het  
project te realiseren?

Conclusie consult 2012: 
 –  ‘binden’ is voor meiden met bagage het moeilijkste wat er is
 – goed begeleiden en faciliteren om mee te doen; samen laten gaan of halen/brengen

9.  Hoe kunnen we alle meiden het belang van optredens laten inzien?
Conclusie consult 2011:
De meiden moeten zelf de kick ervaren en daar het belang door inzien

Stand van zaken april 2012:
De kick ervaren en daarmee het belang inzien testen we met de Open Ateliers. De eerste was 
eind vorig jaar, met familie en vrienden, en was een groot succes. Het tweede Open Atelier in 
januari verliep ook goed. Vanaf het derde Open Atelier (april) staat de avond open voor alle 
belangstellenden. Optreden voor onbekenden maakte het zeker spannender, ook omdat één 
van de meiden jongens had meegenomen. Toch was ook dit Open Atelier een succes met veel 
bezoekers!

We hebben twee belangrijke optredens in het vooruitzicht, op 6 en 24 juni. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat alle Meiden komen. Eva Schaap (Theater Dakota) heeft de meiden van De 
Moed allemaal 1:1 begeleid; is dit een goede / de enige manier of kan het anders? En wie moet 
dat dan doen?

Vraag 12.  Hoe zorgen we dat de Meiden op 6 en 24 juni allemaal komen? Moeten ze allemaal 
persoonlijk begeleiding krijgen (en van wie) of kan het ook anders?

Conclusie consult 2012: 
 –  Er samen naartoe werken d.m.v. begeleiding en de meiden eraan blijven herinneren 

d.m.v. kaartjes, telefoontjes ed. 
 –  Begeleiden. Eventueel opbouwen door eerst zelf te halen en brengen. Terugbrengen 

naar met de groep of ouders heen en door het team naar huis gebracht. Laatste stap 
op eigen verantwoordelijkheid.

10.  Zou een beloningssysteem met punten kunnen werken?
Conclusie consult 2011:
Reacties lopen sterk uiteen; concept verder uitdenken?

Stand van zaken april 2012:
Wij vinden dat de Meiden al heel erg beloont worden; gratis samen eten, zang- en schrijfwork-
shops, repetitie en optredens. We willen ze niet nog meer belonen.

Een idee: ‘straffen’ als Meiden niet komen, laten merken dat dat niet de bedoeling is. De vraag 
is op welke manier dat kan; als je niet komt, de volgende keer trakteren / Naughty Corner of 
vervelend klusje / stomme hoed of tshirt dragen tijdens de repetitie (‘De Ezel’)



Om een Prachtmeiden-project op te zetten moet er zakelijk nogal 
wat geregeld en uitgedacht worden. Hieronder een handleiding die is 
gebaseerd op ervaring uit de eerdere projecten van Stichting Kleurrijke 
Karavaan.

1. Intake 
Prachtmeiden-project is ontwikkeld door Stichting Kleurrijke Karavaan  
die de inhoudelijke en artistieke kwaliteit en de doelstellingen van  
nieuwe projecten wil blijven bewaken. Degene (persoon en/of 
instelling) die initiatief neemt en/of belangstelling heeft voor het 
opzetten van een Prachtmeiden project krijgt eerst een intakegesprek 
met een vertegenwoordiger van de Stichting Kleurrijke Karavaan. Dit 
kennismakingsgesprek heeft een informatief karakter.

2. Draagvlak
De initiatiefnemer is erbij gebaat om lokaal draagvlak te creëren via 
collega-instellingen op het gebied van cultuur en welzijn. Het bij elkaar 
brengen van meerdere partijen en daarmee proberen een kleine alliantie 
te vormen, verhoogt de kans op succes aanmerkelijk, zowel op inhoudelijk 
als organisatorisch als financieel gebied. In Den Haag is het Prachtmeiden-
project een samenwerkingsverband met de Lukaskerk, Theater Dakota, 
Jeugdzorg en Atelier Westeinde aangegaan. 

3. Plan van aanpak
De doelstelling, methodiek, looptijd, werving en dergelijke van een Pracht-
meiden-project moeten voor ieder van de betrokken partijen duidelijk zijn 
en vastgelegd worden in een plan van aanpak met tijdpad en begroting.
Afspraken die direct van doen hebben met de bemoeienis van de Stichting 
Kleurrijke Karavaan worden vastgelegd in een overeenkomst met de 
Stichting.

Een plan van aanpak bestaat uit verschillende onderdelen
– achtergrond  waar (in welke omgeving) speelt het project zich af?
– projectresultaat  waarom dit project en wat is het gewenste 

eindresultaat?
– projectactiviteiten  te ondernemen acties om het resultaat te behalen
– projectgrenzen wat valt binnen het project en wat niet?
– kwaliteit  hoe wordt gezorgd voor de kwaliteit van de 

resultaten?

Bijlage III  Handleiding voor opzetten 
Prachtmeiden project
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Vraag 13.  Denken jullie dat we op die manier de Meiden kunnen laten inzien dat iedere week 
komen en commitment belangrijk zijn?

Conclusie consult 2012: 
 –  Jazeker. Maar blijf contact houden en herinneringen sturen. Moderne communicatie-

middelen maken dat gemakkelijker; bijvoorbeeld via sms, what’s app, ping, facebook.
 Handleiding voor opzetten Prachtmeiden project



Daarnaast zijn er natuurlijk ook particuliere fondsen. De rol van fondsen 
wordt in onze maatschappij steeds groter. Het is mogelijk naast subsidie 
van de overheid, financiering te krijgen vanuit het particulier initiatief in 
Nederland. Bijvoorbeeld van vermogensfondsen.
Vermogensfondsen zijn fondsen die geld geven uit de opbrengst van hun 
eigen vermogen. Dit in tegenstelling tot fondsenwervende instellingen, 
die hun gelden werven bij het grote publiek. In Het Fondsenboek, een 
uitgaven van Walburg Pers, vindt u uitgebreide informatie over de 
opgenomen fondsen.

7. Organisatie
De organisatie van het Prachtmeiden project ligt bij twee partijen:
A. de alliantie van initiërende/deelnemende partijen
B. Stichting Kleurrijke Karavaan

Taken van de twee partijen:
A. De alliantie van initiërende/deelnemende partijen
 – werven en selectie van koorleden
 – fondsenwerven/subsidie aanvragen
 – opstellen begroting en dekkingsplan
 – organiseren van de benodigde faciliteiten
 – coördinatie van de diverse informatiestromen
 – dagelijkse leiding van het project
 – regelen van de informatie rond de optredens en repetities
 – boeken van de bus voor optredens buiten de stad
 – bijhouden van de presentie- en deelnemers lijst
 – inrichten en opruimen van de repetitieruimte
 – collecteren voor het bekostigen van de consumpties (Prachthap)
B. Stichting Kleurrijke Karavaan
 – supervisie over het project
 – aanstellen en aansturen van de artistieke medewerkers
 – eindverantwoordelijk voor de artistieke output
 – regelmatig overleg met alle partijen
 – adviseren inzake begroting en subsidie aanvragen
 – schrijven en opnemen van de liedjes

Eén van de alliantiepartijen is verantwoordelijk voor de financiën van 
het project. Dit houdt onder andere in het verrichten van alle relevante 
betalingen, facturatie van de optredens van het Prachtmeiden koor, 

– projectorganisatie  wie doet er mee en wordt er samen gewerkt?
– planning wanneer gaat wie wat doen?
– kosten  wat kost het project en hoe ziet het dekkingsplan 

eruit?
– risico’s waardoor kan het project mislukken?

4. Inhoudelijk verhaal
Voordat er een aanvraag of folder de deur uitgaat moet er een goed 
doortimmerd, sprankelend inhoudelijk verhaal zijn dat als basis fungeert 
voor alle aanvragen en voor alle eerste publicitaire uitingen. In dit 
verhaal kunnen de eerdere ervaringen in Den Haag uiteraard worden 
meegenomen. 

Het moet een wervend en enthousiasmerend karakter hebben. Het 
verdient soms aanbeveling om een professionele kracht van ‘buitenaf’  
te vragen om dit verhaal te schrijven.

5. Begroting
Er moet een begroting worden opgesteld met een dekkingsplan. De 
begroting moet door alle betrokken partijen geaccordeerd worden. Deze 
begroting is tevens onderlegger bij alle subsidieaanvragen. 

Het dekkingsplan kan bestaan uit de volgende bijdragen:
– vrijgemaakte budgetten van de deelnemende partijen
– lokale fondsen/subsidieverstrekkers
– vrienden van…

Deelnemende partijen kunnen ook bijdragen in natura, bijvoorbeeld door 
het belangeloos ter beschikking stellen van repetitieruimte of het om niet 
inzetten van mankracht ten behoeve van productie of fondsenwerving. Alle  
bijdragen in natura dienen wel gekapitaliseerd te worden in de begroting.

6. Fondsenwerving
De meest eenvoudige manier om dit project te financieren is dat 
deelnemende partijen uit eigen middelen budget vrijmaken teneinde (een 
gedeelte van) de begroting te dekken. Als dit niet of maar gedeeltelijk 
mogelijk is, loont het de moeite om gemeentelijke instanties op het 
terrein van Cultuur en Welzijn aan te schrijven met het verzoek om 
financieel te participeren in het opzetten van het Prachtmeiden-project.
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zorg dragen voor alle subsidie- en fondsengelden, het voeren van een 
ordentelijke administratie, indien aan de orde het doen verzorgen van  
een accountantsverklaring etc.

Het verdient de voorkeur om de verantwoordelijkheid te leggen bij een 
partij die in het bezit is van een stamnummer voor de omzetbelasting.  
Dit scheelt veel geld en voorkomt problemen achteraf.

8. Verslaglegging
Voor afrekeningen met fondsen en subsidiegevers is het noodzakelijk om 
naast de financiële verantwoording ook een goed inhoudelijk verslag van 
het project te kunnen overleggen. Veel partijen stellen het op prijs om 
tussentijds op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het 
project. Dit kan natuurlijk door tussentijdse verslaglegging maar dit kan 
bijvoorbeeld ook door het verspreiden van een uitgebreide nieuwsbrief 
voor een grotere doelgroep. Zorg ter illustratie van de verslaglegging ook 
voor leuke sfeerfoto’s van repetities en optredens van het Prachtmeiden 
koor.

9. Publiciteit
Teneinde de nodige bekendheid aan het project te geven is het (digitaal) 
versturen van een persbericht met foto nodig. Het arrangeren van een 
interview met een van de betrokkenen werkt nog beter. Zowel naar 
potentiële koorleden als naar subsidiegevers en fondsen heeft dit altijd 
een positief effect. De hiervoor genoemde nieuwsbrief kan ook als 
publiciteitsmiddel worden ingezet.

De sociale media zijn tegenwoordig het middel bij uitstek om je verhaal 
te vertellen en mensen enthousiast te maken. Daarbij werkt het ook heel 
goed om filmpjes van repetities en optredens van het Prachtmeiden koor 
op You Tube te zetten. 

Een slim overzichtelijk publiciteitsplan kan veel positieve effecten 
genereren.



Eindrapportage 
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