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Aan onze vrijwilligers en relaties 

Vorig jaar is er een eerste aanzet gegeven om de interne en externe 

communicatie te verbeteren. Dat lukte om verschillende redenen nog 

niet over de volle breedte en zeker nog niet gestructureerd. Maar de  

Sinterklaasaktie Uithoorn telt nu bijna 200 vrijwilligers en is afhankelijk 

van relaties en klanten. Dat vraagt om een goede interactie met alle 

doelgroepen. Onze PR-commissie is bij de start van 2015 vernieuwd en is 

enthousiast aan de slag gegaan. In onze eerste vergadering zijn er drie 

prioriteiten vastgesteld: een betere interne en externe communicatie, 

werving van sponsoren en het onder de aandacht brengen van onze 

identiteit bij bedrijven, teneinde het aantal bedrijfsbezoeken uit te brei-

den. Als een van de uitvloeisels daarvan presenteren wij vandaag vol 

trots deze eerste nieuwsbrief.  

Goed communiceren is een zaak van iedereen. Goede ideeën, leuke 

anekdotes, nieuws, opmerkingen, reacties of vragen zijn welkom op onze 

e-mail pr.sinterklaasaktie@gmail.com.  Uiteraard nemen we vervolgens 

contact met u op. De PR-commissie bestaat uit Wouter Bläser,  

Liane Bosman, Tars Fens, Jos Jennekens, Marvin Meeuwig,  

Nicky de Weille, Rinus van Zaal en Jelle Schmidt (voorzitter).  

 

We brengen vier keer per jaar een nieuwsbrief uit:    

* Voor vrijwilligers en relaties in maart en september  

* extra nieuwsbrieven voor onze vrijwilligers in juni en november. 
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STEEDS MINDER BEZOEKEN  AAN  
BEDRIJVEN 

We merken de laatste jaren dat het 

aantal bedrijfsbezoeken terugloopt.  Dat 

komt voor een deel omdat er in tijden 

van crisis minder ruimte is voor activitei-

ten voor het personeel. Er wordt bezui-

nigd en het schrappen van het Sinter-

klaasfeest ligt dan voor de hand. Maar 

daarnaast is er een ander belangrijk 

punt: waarvoor we spelen is niet bij 

iedereen bekend. Lang niet alle bedrij-

ven weten niet waar we voor staan!  

Het aantal huisbezoeken en het aantal bezoeken aan scholen blijft elk 

jaar redelijk stabiel. Anders is het gesteld met het aantal bezoeken aan 

bedrijven en verenigingen. We zien de laatste jaren een behoorlijke 

teruggang. Een belangrijke oorzaak is dat we onszelf te weinig profile-

ren bij het bedrijfsleven. Bedrijven, die we voor het eerst bezoeken  

zijn razend enthousiast. Vooral als ze vernemen waar wij, als Sinter-

klaasaktie Uithoorn voor staan. Wij geven onze netto opbrengsten 

weer terug aan de samenleving, en wel aan mensen die het nodig heb-

ben. We dienen geen enkel commercieel belang. Sterker nog: het kost 

ons zelfs geld. Zo nemen wij massaal vrije dagen op en brengen we 

geen benzinekosten in rekening.  

Gezinnen betalen 35 euro (bezoeken buiten Uithoorn, Amstelhoek en 

De Kwakel kosten 40 euro). Daarvoor komt een half uur lang (inclusief 

reistijd) Sint Nicolaas, twee Zwarte Pieten en een chauffeur. De tarie-

ven voor bedrijven zijn ook erg laag. Om precies te zijn: vanaf 110 euro 

per half uur. Voor de inhuur van een commerciële Sint en Piet wordt 

veelal een dubbel bedrag gevraagd. Wij willen daarom het doel van de 

Sinterklaasaktie Uithoorn meer onder de aandacht van het bedrijfsle-

ven brengen. Want  laat het duidelijk zijn: zaken doen met de Sinter-

klaasaktie Uithoorn is niet alleen een feest, maar ook een vorm van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen! Welk bedrijf zou zich niet 

met ons willen associëren? 

‘De kosten voor een huisbezoek worden bewust laag gehouden omdat wij vinden dat 
elk gezin in Uithoorn een bezoek van Sint en Piet financieel moet kunnen dragen.’ 

SINTERKLAASAKTIE UITHOORN 
IN DE KERN 

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND 

In 1961 werd de Sinterklaasaktie 

Uithoorn opgericht en van meet 

af aan bezochten Sint en Piet, 

scholen, bedrijven, verenigingen 

en gezinnen. In het begin waren 

er slechts vier vrijwilligers. Nu,  

54 jaar later, is de Sinterklaasak-

tie Uithoorn uitgegroeid tot een 

van de grootste Sinterklaasorga-

nisaties van Nederland. En wat zo 

mooi is: de organisatie bestaat 

alleen maar uit vrijwilligers. Dat 

zijn er inmiddels bijna 200. Sin-

terklaasaktie Uithoorn is een 

stichting met ideële doelstellin-

gen. Het mes snijdt aan twee 

kanten. De kosten voor een huis-

bezoek worden bewust laag ge-

houden, omdat wij vinden dat elk 

gezin een bezoek van Sint en Piet 

financieel moet kunnen dragen. 

Daarnaast worden de netto op-

brengsten van drie weken noeste 

arbeid door onze vrijwilligers 

weer aangewend voor sociaal 

maatschappelijke doeleinden. 
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WAT ONDERSTEUNDEN WE 
IN 2014  

 Voedselbank Uithoorn/De Kwa-

kel; 

  Voedselbank Mijdrecht; 

 Bezoeken aan Stichting De Op-

kikker, Stichting De Oppepper 

Make-a- wish-Foundation; 

 Bijdrage aan verbetering school-

plein de Regenboog (het Duet); 

 Aanschaf tablet voor man met 

Afasie;  

 Bijdrage aan Kinderboerderij 

Uithoorn; 

 Bijdrage aan een kindervakantie 

week in Aalsmeer; 

 Bijdrage aan muziekinstallatie in 

Het Hoge Heem; 

 Zomeractie voor 10 gezinnen in 

nood;  

 Sinterklaasbezoek aan 4 gezin-

nen in nood; 

 Bijdrage aan inrichting Emma 

kinderziekenhuis; 

 Aanschaf speciale elektrische 

fiets  voor een jongetje van 7. 

SPONSORING EN DONATIE 

Onze vrijwilligers halen elk jaar een mooi bedrag op. Zo werd in 2014 

liefst 32.321 euro bijeen gespeeld. Wat zou het mooi zijn als we dit hele 

bedrag ook weer terug zouden kunnen geven aan de samenleving. Aan 

groepen mensen, maar ook aan individuele personen, die een extra 

steuntje kunnen gebruiken. Dat zijn meer mensen dan u denkt, ook in 

uw directe omgeving! Daarom zouden we graag meer willen doen, maar 

we maken ook kosten. Een paar voorbeelden…. 

De Sinterklaasaktie Uithoorn staat bekend om z’n professionele uitstra-

ling. We vinden dat Piet en Sint er top uit moeten zien. Dat vraagt jaar-

lijks om een behoorlijke investering. Daarnaast worden er lange dagen 

gemaakt. Dat betekent dat onze vrijwilligers, die vaak meer dan 12 uur 

per dag in touw zijn, tussen de bezoeken door ook van maaltijden moe-

ten worden voorzien. Maar denk ook aan de huur van het Pietenhuis, 

computerzaken zoals onze website www.sinterklaasaktie.nl, program-

matuur voor het inboeken van bezoeken, enzovoorts, enzovoorts.  

Gelukkig is er een groeiend aantal bedrijven dat ons helpt om de kosten 

terug te dringen. Het zou ontzettend fijn zijn als er nog meer sponsors 

bijkomen. Want is het niet ontzettend leuk om als bedrijf te kunnen zeg-

gen: ‘Ik sponsor het Sinterklaasfeest’? We willen u dit jaar benaderen. 

Om te horen of u wat voor ons kan betekenen. En zo samen ervoor te 

zorgen dat we nog meer mensen, al is het soms maar tijdelijk, even de 

ellende kunnen laten vergeten! 3 
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Alle mensen van de Sinterklaasaktie Uithoorn zijn vrijwilliger. Naast 

het bestuur wordt de organisatie fysiek aangestuurd door de coördina-

toren van de Sinterklazen, de zwarte Pieten, de chauffeurs, de huis-

houdelijke dienst, de (af)schminkploeg Pieten, de kapploeg Sinterkla-

zen en de wasploeg. Daarnaast zijn er coördinatoren die er dagelijks 

voor zorgen dat Sint, Pieten en chauffeurs op tijd vertrekken en dat ze 

ook zaken meenemen zoals pepernoten. Bij elk vertrek controleren ze 

of Sint en Pieten er goed uitzien. Als dat laatste niet het geval is, dan 

wordt onmiddellijk actie ondernomen om er vervolgens alsnog voor te 

zorgen dat alles piekfijn de deur uitgaat. Tot slot nog een belangrijk 

onderdeel van onze organisatie: de bemanning van onze boekingscen-

trale. Dagelijks vanaf 1 september tot en met 5 december bereikbaar 

via de website www.sinterklaasaktie.nl.  

ONZE ORGANISATIE 
ONS BESTUUR 

De Stichting heeft drie bestuursleden. Zij 

zitten maximaal 12 jaar in het bestuur en 

maken daarna plaats voor een opvol- 

ger. Voorzitter is Raoul de Weille. Hij is in 

2015 bezig aan zijn 11e jaar. Daarnaast is 

Jörgen Aarsman net aangetreden als 

secretaris. Hij volgt daarmee Joyce  

Rijneker op die de 10 jaar vol maakte als   

bestuurslid. Erwin Lakerveld  is de nieuwe 

penningmeester. Hij volgt Jos Jennekens 

op die eveneens 10 jaar deel uitmaakte 

van het bestuur. Gelukkig blijven beide 

oud-bestuursleden in een andere rol 

behouden voor de Sinterklaasaktie! 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Dat 

kan altijd. Stuur een e-mail naar  

pr-sinterklaasaktie@gmail.com. 

COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een publicatie van de 

PR-commissie van Sinterklaasaktie 

Uithoorn.  

Eindredactie: Rinus van Zaal            

Telefoon 06-53299274                          

Redactie: Jelle Schmidt, Jos Jennekens,   

                  Tars Fens, Wouter Bläzer,      

                  Liane Bosman, Marvin Meeuwig, 

                  Nicky de Weille 

Foto’s: archief Sinterklaasaktie  

De volgende nieuwsbrief van de 

Sinterklaasaktie Uithoorn voor onze 

relaties komt uit in september 2015. 

 

 

KERNCIJFERS 2014 
SINTERKLAASAKTIE  
Tijdens de Sinterklaasaktie in 2014 

verzorgden wij: 

   4 intochten; 

 25 bedrijfsbezoeken;  

 25 verenigingsbezoeken; 

 41 bezoeken aan scholen; 

 241 huisbezoeken; 

 58 bezoeken door Pieten; 

 4 pro Deo bezoeken aan gezin-

nen in nood. 


