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Inleiding

Onze Stichting Sint Nicolaas Beek heeft als doel de instandhouding van het culturele aspect rondom 
Sinterklaasviering. Dat doen we al sinds 1925 en hoewel we erg met onze tijd meegaan zijn we trots 
dat we met zo’n 70 mensen de activiteiten in ons dorp kunnen garanderen. Belangrijke kernwaarden 
voor ons zijn:

• Respectvol
• Integer
• Betrouwbaar

Door komst van een aantal nieuwe sponsoren hebben we onze financiële draagkracht de afgelopen 
jaren versterkt. In de komende 3 jaren hebben we ons als doel gesteld het aantal bezoekers van de 
kindermiddag gelijk te houden. Dat is in ons dorp, met dalende kindercijfers, best een uitdaging. Toch 
vertrouwen we op onze trouwe achterban in ons dorp. In ons 90 jarig bestaan weten we dat we veel te 
danken hebben aan onze naambekendheid en opgebouwde loyaliteit waarmee we onze missie en 
visie hebben kunnen waarborgen. 

Indien je daarover nog vragen hebt vernemen we dat graag. Ideeën hoe we het nog beter kunnen 
doen zijn bij ons namelijk altijd welkom!

Met hartelijke groet,

Erinne Baarslag
Evelien Nelissen
Jacco Roggeveen
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1. Missie/visie

Stichting Sint Nicolaas Comité Beek hecht veel waarde aan de traditie rondom het Sinterklaasfeest. Al 
sinds 1925 is het onze missie om Sinterklaas en zijn  Pieten te vertegenwoordigen en een positieve 
blijvende herinnering achter te laten bij kinderen. 

In onze visie heeft ieder kind dat in Beek woont de mogelijkheid het Sinterklaasfeest mee te vieren. 
Wij zien het Sinterklaasfeest als een echt dorpsfeest waar aandacht is voor de culturele waarde van 
de Sinterklaasviering. 

Onze kernwaarden:

• Respectvol
• Integer
• Betrouwbaar

1.2 Doelstelling

Onze Stichting heeft als doel de instandhouding van de Sinterklaasviering voor ons dorp Beek, Berg 
en Dal. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat al onze activiteiten laagdrempelig en toegankelijk zijn en 
blijven voor alle inkomens klassen; ‘iedereen doet mee’. 

1.3 Strategie

Om ons doel te verwezenlijken waarborgen we de volgende Sinterklaas activiteiten in ons dorp:

- het houden van een intocht voor Sint Nicolaas;
- het organiseren van een kinder/ Sinterklaasmiddag;
- het stimuleren en organiseren van activiteiten voor kinderen ism met partners (Oa 

voedselbank Nijmegen en Groesbeek) 
- het verschaffen van informatie over de activiteiten van de Stichting

2. Huidige situatie

De Stichting is een financieel en organisatorisch gezonde stichting maar ook wij hebben te maken met 
de demografische ontwikkeling dat er steeds minder kinderen zijn. Het gevolg hiervan is dat we dit 
terug zien in aantallen bezoekers op de kindermiddag. In de afgelopen 5 jaar zien we een terugloop 
van 20% naar ongeveer 400 bezoekers. We hebben ons als doel gesteld dat we ondanks deze 
terugloop we dit aantal blijven vasthouden. 

3. Toekomst

In hoofdstuk 1.3 hebben we onze jaarlijkse activiteiten omschreven. Om het aantal bezoekers te 
blijven vasthouden willen we de komende jaren nog meer samenwerken met andere verenigingen die 
jeugdafdeling hebben. Dit zijn voetbalclub BVC, Harmonie - BUB, Dansschool DWD. In de toekomst 
willen we onze relatie met basisschool de Biezenkamp intensiveren zodat we beider 
Sinterklaasactiviteiten versterken. 
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3.1 Activiteiten tot 2020

De activiteiten welke we de komende 3 jaar verder willen ontwikkelen zijn:

- Kleurplaatactie 
o Verspreiding kinderopvanglocaties en basisschool
o Huis aan huis uitdelen tijdens collecte 
o Winkeliers Beek, Berg en Dal 

- Familie-feest benadrukken
o Opa’s en Oma’s vragen om ook te komen met hun kleinkinderen 
o Kinderen uit omliggende dorpen Ooij, Ubbergen en Berg en Dal ook benaderen via 

lokale media 
- Naamsbekendheid vergroten 

o Website aantrekkelijker maken 
o Facebook (like) actie
o Fotograaf inhuren tijdens kindermiddag

4. Organisatie

De organisatie bestaat uit een 9 bestuursleden en 60 vrijwilligers tijdens de activiteiten. De Stichting is 
geregistreerd in het handelsregister onder het KvK nummer 09124431. Mensen kunnen ons bereiken 
via onze website; sintinbeek.nl of via het algemene email-adres; info@sintinbeek.nl.  Ook zijn we te 
vinden op Facebook. Gezien de kleinschaligheid van ons dorp hebben onze bestuurders veelal ook 
een rol bij andere commissies of school. Hierdoor staan we midden in de samenleving. 

4.1 Bestuur

Stichting Sint Nicolaas Comité Beek is al in 1925 opgericht. Alhoewel we niet zo oud zijn als de 
goedheilig man zelf weten we met onderstaande mensen jaar op jaar fantastische activiteiten te 
organiseren. Zij doen dit vrijwillig en ontvangen geen loon noch een vergoeding voor hun inzet. 
Hieronder een overzicht van de namen en taken:

Voorzitter: mevr. E. Baarslag 
Penningmeester: dhr.J. Roggeveen 
Secretaris: mevr. E. Nelissen 
Bestuurslid: mevr. P. van Woezik (Communicatie) 
Bestuurslid: dhr. G. Arts (Organisatie route) 
Bestuurslid: mevr. M. Ebbers (Organisatie intocht en paard van Sinterklaas) 
Bestuurslid: mevr. A. Abels (Vrijwilligers intocht) 
Bestuurslid: mevr. D. Verver (Collecte) 
Bestuurslid: dhr. T. de Boer (Kindermiddag) 

4.2 Werknemers
In de Stichting zijn geen betalende werknemers in dienst. De 60 tal vrijwilligers zijn in drie groepen te 
verdelen: 

- 30 vrijwilligers Huis aan huis klomp-collecte + Nico de Witt 
- 20 vrijwilligers zijn Piet of behoren tot het toneelstuk op de kindermiddag
- 10 vrijwilligers voor het zaalversiering, cadeaus inpakken, schminken, verkeersregelaars. 

mailto:info@sintinbeek.nl
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5. Financiën 

Om onze activiteiten laagdrempelig te houden en aantrekkelijk voor alle inkomensklasse werken wij 
zonder winstoogmerk. Omdat we geen structurele subsidie ontvangen zijn we geheel afhankelijk van 
giften. Onze belangrijkste inkomensbronnen zijn:

- Huis aan huis  ‘klomp-collecte’ 
- Statiegelddonatie Supermarkt Nico de Witt
- Sponsoring ondernemers 
- Incidentiele giften fondsen 

Om onze activiteiten te waarborgen moeten we minimaal €4000,- jaarlijks opbrengen. De organisatie 
hanteert een buffer van 1 jaar om eventuele tegenvallende opbrengsten te kunnen overbruggen. 
Eventuele behaalde winst zal niet worden uitgekeerd aan bestuursleden maar valt altijd ten gunste 
aan de ideële activiteiten van de Stichting.  
Fiscaal nummer 8144.01.879
RSIN nummer : 814401879



 7

�
Bijlage - Jaaroverzicht 2016 
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