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Algemene Informatie Stichting Kerst in het Julianapark 
 
Statutaire naam: Stichting Kerst in het Julianapark 
RSIN/fiscaal nummer: 857873416 
ANBI-status: ja 
 
Contactgegevens 
Telefoonnummer: +31 614572441 
E-mailadres: bestuur@kerstinhetjulianpark.nl  
Postadres: Adriaan Menninckkwartier 71, 3554 CS Utrecht.  
IBAN: NL14 RABO0323 1958 49 
Website: www.kerstinhetjulianpark.nl 
KvK-nummer: 69435413 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit:  
Dorina Nauta - Voorzitter 
Messalina Mattemaker – Penningmeester  
Debora van Stenis – Secretaris  
Annemarthe Westerbeek – Algemeen bestuurslid 

 

Inleiding 
Kerst in het Julianapark is een initiatief van bewoners sinds 2014 in de wijk Zuilen (Utrecht). Het is 
een winterse theatervoorstelling in het Zuilense Julianapark. Bezoekers worden wandelend 
meegenomen langs het kerstverhaal. Aan de hand van het authentieke kerstverhaal wordt er elk jaar 
door buurtbewoners een nieuw verhaal geschreven. 
 
De doelstelling van Kerst in het Julianapark is om door middel van theater, kunst en het kerstverhaal 
buurtbewoners aan elkaar te verbinden. Het evenement wordt voor en door de buurt georganiseerd 
en er zijn anno 2019 meer dan 250 vrijwilligers betrokken bij het theaterweekend.   
 
Het project rust op de bijdrage van bewoners uit Zuilen die zich geheel vrijwillig inzetten. Het hart 
van de organisatie wordt gevormd door het kernteam en het artistieke team. Het kernteam bestaat 
uit coördinatoren voor communicatie, productie, sponsoring, logistiek en aansturen vrijwilligers. Dit 
team wordt aangestuurd door de enige betaalde kracht, de productieleider. Het artistieke team 
bestaat uit regisseurs, schrijvers, theatervormgevers en vertegenwoordigers van andere 
kunstdisciplines. Sinds 22 augustus 2017 is Kerst in het Julianapark een eigen stichting en is het 
bestuur eindverantwoordelijk voor het project. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun 
taak.  
 
De plannen voor de komende jaren richten zich op 1) het blijven organiseren van het evenement, 2) 
het vergroten van de diversiteit van vrijwilligers en bezoekers, zodat deze een doorsnee van de wijk 
vormen en 3) het verduurzamen van vrijwilligerstaken.  
Jaarlijks, na de uitvoering van Kerst in het Julianapark, evalueert het bestuur deze lange termijn 
plannen en formuleert het nieuwe doelstelling om aan deze plannen te voldoen. 
 

mailto:bestuur@kerstinhetjulianpark.nl


Termijn beleidsplan 
Dit beleidsplan is geschreven als een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2023. De 
jaarverslagen en jaarrekening dienen als basis voor de verantwoording richting de fondsen en 
donateurs.  
 

Missie 
Kerst in het Julianapark verbindt buurtbewoners en versterkt de sociale cohesie in de wijk Zuilen.  
 

Doelstelling 
Het doel van Kerst in het Julianapark is om 1) een positieve bijdrage te leveren aan een gevoel van 
gemeenschap en verbondenheid in de wijk en 2) met een zo divers en breed mogelijke groep 
wijkgenoten samen het kerstfeest te vieren. Ongeacht achtergrond en religie, iedereen is welkom. 
Dit doen we door middel van het organiseren van een jaarlijks theater evenement in het Julianapark, 
waarin het kerstverhaal centraal staat.  
 

Doelgroep  
De primaire doelgroep van zowel het publiek als de vrijwilligers zijn bewoners uit Zuilen. Het doel is 
om een zo gelaagd en divers mogelijke groep bewoners te enthousiasmeren om betrokken te zijn. 
Kerst in het Julianapark is toegankelijk voor mensen van alle culturen, jong en oud, christelijk en niet-
christelijk, , “nieuwe Zuilenaren” en “oude Zuilenaren”, mensen met een grote of kleine 
portemonnee.  

Opzet van Kerst in het Julianapark 
Kerst in het Julianapark is een theatrale wandeling door het Julianapark met als rode draad het 
kerstverhaal. Bezoekers lopen in groepen van dertig personen langs ca. zeven scènes die gebaseerd 
zijn op het kerstverhaal, op actuele thema’s of op herkenbare elementen uit de wijk Zuilen. De 
wandeling eindigt altijd bij het kindje Jezus. Ieder jaar wordt een nieuw verhaal geschreven door een 
speciaal schrijversteam uit de wijk. Zij krijgen de opdracht om een verhaal te schrijven dat recht doet 
aan het oorspronkelijke christelijke kerstverhaal, maar tegelijkertijd niet als dwingend of 
“evangeliserend” wordt ervaren voor mensen zonder affiniteit met het christelijk geloof. Ook wordt 
er ieder jaar een overkoepelend thema gekozen dat als uitgangspunt dient voor het schrijversteam 
en dat leidend wordt in de communicatie-uitingen. Een vast onderdeel van de theaterwandeling is 
een interactief gedeelte, waardoor bezoekers worden uitgedaagd om het verhaal of thema op 
zichzelf te betrekken en contact met wijkgenoten te maken. Voorbeelden zijn kaarten schrijven voor 
ouderen of vluchtelingen, kennismakingsspelletjes aan het begin van de route of het maken van 
groepsfoto’s. Het bezoek eindigt op het ‘eindplein’ waar live muziek is en (gratis) warme 
chocolademelk. Dit eindplein is een podium voor muzikaal talent uit de wijk. 
 

Samenwerking  
Kerst in het Julianapark streeft naar maatschappelijke verankering door zoveel mogelijk verbinding 
met de wijk door middel van samenwerking met ondernemers en maatschappelijke organisaties in 
de wijk en stad bijvoorbeeld door kerstballen te maken in buurthuizen of vrijwilligers te betrekken 
via maatschappelijke organisaties in de wijk.  
 

Organisatie 
Kerst in het Julianapark wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers: van het kernteam tot en met de 
mensen die de warme chocolademelk schenken. Dit is een van de belangrijkste uitgangspunten en 



waarden van dit project. De enige uitzondering is de projectleider die productioneel en financieel de 
eindverantwoordelijke is en zorgdraagt voor de procesbegeleiding van het hele project.  
 

Financiën 
De inkomsten van Kerst in het Julianapark bestaan uit de bijdragen van fondsen, inkomsten uit de 
verkoop van toegangskaarten, donaties van vrienden van kerst in het Julianapark en losse giften van 
particulieren en andere betrokken instellingen (bijvoorbeeld lokale ondernemers en kerken).  
 

- Binnen deze beleidsperiode streven we ernaar om niet volledig afhankelijk te zijn van 
fondsen, maar ook wijkbewoners financieel mee te laten dragen als particuliere donateurs 
als “vriend van Kerst in het Julianapark”.  

- Per projectjaar wordt er een begroting opgesteld. We streven naar een begroting die ieder 
jaar nagenoeg gelijk blijft en proberen daarmee te voorkomen dat we met een steeds hogere 
begroting werken. De maximale begroting is € 30.000.  

- De financiële middelen die binnenkomen worden direct ingezet voor het project. Er is geen 
sprake van een winstoogmerk.  

- De giften die tijdens het evenement binnenkomen, worden besteed aan de uitvoering van 
het evenement voor het daaropvolgende jaar.  

- We streven een beperkt eigen vermogen na (bestedingscriterium), met een maximum van 
één jaarbegroting.  

- Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van het 
vermogen van Kerst in het Julianapark. De penningmeester is aangesteld voor de uitvoering 
hiervan.  

 


