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1. Bestuursverslag  

1.1. Inleiding  
 
Op 15 en 16 december vond de vijfde editie plaats van Kerst in het Julianapark. De jubileumeditie en dus feest: 
kerstfeest, buurtfeest en babyshower in één.  
 
In juni vond de kick off plaats voor de al geïnteresseerde vrijwilligers en werden de eerste vrijwilligers gestrikt, 
begin juli werd de eerste versie van het script afgeleverd werd bij het artistieke team, in september ging de 
werving van start en in oktober vonden de repetities plaats en begon de groep van .. acteurs en zangers met 
repeteren. In november waren de 2000 kaartjes in een ochtend allemaal gereserveerd en op de donderdag avond 
voor het feestweekend vulden we het ZIMIHC theater met al onze vrijwilligers voor de generale repetitie en een 
kennismaking. 
 
We kijken terug op een zeer geslaagde editie. Van zowel mensen uit de organisatie als van publiek horen we dat 
dit misschien wel (naast de meest koude editie ook) de beste editie ooit is geweest:  

● Het was een rijk en samenhangend verhaal met daarin een bijzondere rol weggelegd voor de 
beschermengelen 

● De muziek nam een bijzondere plaats in en zorgde voor een mooie afwisseling in en tussen de scènes 
● De vormgeving van zowel de scènes als het eindplein zijn verder gegroeid in kwaliteit 
● We hebben 22 kratten met eten opgehaald voor de Voedselbank 
● We hebben een goede start gemaakt met de Vrienden van Kerst in het Julianapark.  

 

    

1.2. Reacties publiek, deelnemers en kernteam 
 
Publiek 
Van het publiek kregen we de volgende beoordeling (op basis van 120 ingevulde enquêtes): 

● Praktische informatie vooraf: 9 
● Klantgerichtheid: 9,4 
● Toegankelijkheid (praktisch): 8,6 
● Voorstelling: 9,5 
● Eindplein: 9,1 
● Maatschappelijke waarde: 9,2 

 
Een aantal reacties die we via Facebook binnen kregen: 
 

‘Voor de eerste keer, maar voor herhaling vatbaar! Alle lof voor de vrijwilligers, zelfs m'n zoontje van 3 
was tot op het einde geconcentreerd (terwijl het al tegen 21 uur liep)!!!’ 
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‘Genoten van het verhaal!! Top gespeeld, gezongen en het verhaal heel origineel uitgebeeld!! Dank!!! Ik 
heb samen met mijn mannen genoten, leuk om weer eens in het Julianapark te 
lopen...#geborenengetogeninzuilen’ 

 
‘Te voet, in een rolstoel of kinderwagen Kerst in het Julianapark is voor iedereen!’ 

 
Deelnemers 
Ook de vrijwilligers hebben we gevraagd om te laten weten hoe zij deze vijfde editie hebben ervaren. Een aantal 
reacties: 
 
Kun je aan geven wat je van de organisatie van Kerst in het Julianapark vindt? 

‘Ik ben zwaar onder de indruk van de organisatie – wat een goed geoliede machine! Plus: wat een 
inhoudelijk goed evenement. De sketches/toneelstukjes zijn stuk voor stuk fantastisch. Een welbesteed uur 
voor alle bezoekers’ 

 
Wat vind je het allerleukst aan vrijwilliger zijn voor Kerst in het Julianapark? 

‘Bij te kunnen dragen aan een event wat mensen dichterbij elkaar brengt en ons uit de anonimiteit haalt’ 
 
Wat betekent Kerst in het Julianapark voor jou? 

‘Het is voor mij de eerste keer dat ik weet had van het bestaan. Het heeft voor mij geen speciale betekenis 
(ik ben ook niet kerkelijk). Ik ben wel zeer onder de indruk van de productie door al die buurtgenoten uit 
Zuilen. Wellicht is dat de grootste betekenis. Het als gemeenschap samen maken van dit project.’ 

 
Kernteam 
Tijdens de evaluatie met het kernteam hebben we ook iedereen gevraagd een cijfer te geven aan hoe ze deze 
editie hebben beleefd. Het gemiddelde van dit cijfer kwam uit op een 8.6. Voor bijna iedereen gold dat de 
voorbereiding pittig was, maar dat het eindresultaat tijdens het weekend zelf een grote beloning was voor het 
harde werken, en daarmee veel goed maakte. En de mooiste conclusie is misschien wel dat iedereen volgend jaar 
weer mee wil doen en veel ideeën om een nog betere editie neer te zetten. 
 

       

1.3. Aantallen & bereik 
 
Het aantal bezoekers blijft jaarlijks min of meer gelijk omdat de opzet van de avond (elke 10 minuten start een 
groep van ongeveer 30 personen)  en daarmee de capaciteit gelijk blijft. Afgelopen editie hadden we in totaal 1773 
bezoekers.  Anders dan vorig jaar hielp het weer mee: het was koud, maar niet nat – waardoor er minder mensen 
waren die op het laatste moment besloten niet te komen. 
 
Bereik publiek 
Inmiddels is Kerst in het Julianapark voor veel mensen een jaarlijks uitje geworden met buren, vrienden familie. 
Daarnaast krijgen alle vrijwilligers vlak voordat de kaarten online staan de gelegenheid om alvast een aantal 
kaarten te reserveren voor zichzelf of voor vrienden of familie. 
Ons doel is om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. Voorgaande jaren was Me’kaar hierin een partner. 
Verschillende sociaal makelaars kregen een stapel kaarten om naar eigen inzicht te verdelen. Dit werkten we nog 
steeds samen met Me’kaar, maar daarnaast ook met: 

● De Voedselbank: Er werden toegangskaarten met pakketten meegegeven.  
● Oog voor Utrecht heeft kaarten gekregen om samen met ouderen te komen 
● Ondernemers die via Vrienden van Kerst in het Julianapark betrokken raakten. 
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● Leger des Heils / Bij Bosshardt: De voorganger van de Opstandingskerk heeft kaartjes gekregen voor 
mensen van een eetclub met wie hij regelmatig eet. 

●  Solgu & Hoi Utrecht zijn met een groep bezoekers met beperking te gast geweest om te kijken hoe 
toegankelijk Kerst in het Julianapark is. Dit was een groot succes waar ook een mooi verslag over 
geschreven is. 

 
Bereik vrijwilligers 
In totaal waren er dit jaar 183 vrijwilligers. Vrijwilligers werden via de volgende kanalen geworven: 

● Vrijwilligers uit de afgelopen jaren werden benaderd via het vrijwilligersbestand. 
● We hebben bezoekers van vorig jaar gevraagd om vrijwilliger te worden. Velen hebben dit gedaan. 
● We hebben deze vrijwilligers gevraagd anderen enthousiast te maken om ook te vrijwilligen. 
● Vrijwilligers verspreidden flyers en posters in de wijk: bij particulieren en ondernemers 
● Website: www.kerstinhetjulianapark.nl  
● Website: Zo is Zuilen  
● Persberichten 
● Social media: 

o Facebook: www.facebook.com/kerstinhetjulianapark/  
o Burennetwerk Zuilen – Facebook pagina 
o Twitter: https://twitter.com/kerstjuliana 
o Instagram: https://www.instagram.com/kerstinhetjulianapark/  
o Nextdoor: burenapp 

 
 

    

1.4. Artistiek 
 
De grootste artistieke vernieuwing was de toevoeging van muziek: zingende acteurs, acterende zangers, scènes die 
startten met een lied, scènes waar een lied in verstopt zat of scènes die een liedje waren. De ambities waren 
groot. De wens was om te werken met zelfgemaakte liedjes en met live muziek. Maar daarbij was ook een besef 
dat deze plannen pas zouden kunnen doorgaan, zodra hier we hier mensen voor konden vinden. Plan B lag dus 
klaar op de plank en moest ook ingezet worden: Het werden eigen teksten op bestaande kerstliedjes en er werd a-
capella gezongen en voor een scene werd een aparte videoclip opgenomen (een video die op Facebook bijna 7000 
keer is bekeken). We vonden een steengoede enthousiaste zangcoach die samen met de regisseurs de repetities 
verzorgde en die de zangers onder haar hoede nam. 
 
Dat de publieksbegeleiders in de vorm van een beschermengelen dit jaar acteurs waren en daardoor een sterkere 
voorbereiding hadden pakte erg goed uit. Ze namen het publiek letterlijk en figuurlijk mee door het verhaal, waren 
telkens een klein onderdeel van de scene en leverden het publiek aan het einde af bij het eindplein waar de 
babyshower plaats vond. 

1.5.  Verbinding  
 
Omdat Kerst in het Julianapark voor ons gaat om verbinding met elkaar – is het voor ons belangrijk dat dit project 
mensen stimuleert om oog te hebben voor elkaar. Vanaf het eerste jaar schrijven we daarom kerstkaarten voor 
mensen in de buurt of de stad. Ook dit jaar: 

https://hoiutrecht.nl/kerst-in-het-julianapark-voor-iedereen/
http://www.kerstinhetjulianapark.nl/
http://www.facebook.com/kerstinhetjulianapark/
https://twitter.com/kerstjuliana
https://twitter.com/kerstjuliana
https://www.instagram.com/kerstinhetjulianapark/
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● In totaal zijn er 450 kaarten versierd door de volgende partijen uit de wijk: Kinderdagverblijf Jansen en 
Jansen, OBS de Cirkel, Oog voor Utrecht i.s.m. basisschool de Pyramide, Basisschool Belle van Zuylen. 
Deze kaarten werden op het eindplein in de kerstboom gehangen waar bezoekers een kaartje voor 
zichtzelf of iemand anders eruit mochten halen. Ook zijn er kaarten naar een ziekenhuis in Nieuwegein en 
naar de Voedselbank gebracht. 

● We hebben alle bezoekers gevraagd iets mee te nemen voor de Voedselbank. In totaal zijn er 22 kratten 
vol eten gedoneerd. 

 
 

    

1.6. Organisatie 
 
Kernteam 
Dit jaar bestond het kernteam van vrijwilligers voor het grootste gedeelte uit nieuwe kernteamleden: 
communicatie, logistiek, vrijwilligercoördinatie en productie. Deze leden werden ondersteund door oud-
kernteamleden. Hierdoor bleef de kennis van voorgaande jaren toegankelijk en kon daar verder op doorgebouwd 
worden. 
 
Artistiek coach 
Dit jaar hebben we ook voor het eerst gewerkt met een artistiek coach, die verantwoordelijk was voor het 
bewaken van de dramaturgische lijn en de coaching van het artistieke team. In het herschrijven van scènes en het 
nadenken over het totaalconcept had het inzetten van deze professional naast de projectleider zeker een 
meerwaarde. Toch bleek het ook lastig een volwaardige artistieke samenwerking tot stand te brengen met de 
vrijwilligers omdat we de coach vrij laat in het proces introduceerden.   
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling is op een natuurlijke manier onderdeel geworden van de organisatie. Professionals uit onder 
andere de culturele sector (producenten, fondsenwervers) en communicatie (marketeers, social media experts) 
ondersteunen en de vrijwilligers die hier relatief onervaren, maar zeer gemotiveerd zijn. 
Daarnaast: 

● Hebben twee leden van het kernteam hebben een crowdfunding workshop gevolgd bij Voor De Kunst. 
● Heeft de vrijwilligerscoördinator een workshop vrijwilligercoördinatie gedaan bij Vrijwilligers Centrale 

Utrecht. 
● Hebben we onze vrijwilligers workshops van KEES vrijwilligers aangeboden die inhoudelijk in verbinding 

staan met Kerst in het Julianapark. 
 
Personeel 
Het hierboven geschreven kernteam wordt aangestuurd door de enige betaalde medewerker van Kerst in het 
Julianapark, de projectleider.  Er wordt altijd gewerkt met een zelstandig ondernemer omdat Kerst in het 
Julianapark geen personeel in loondienst wil hebben. In 2018 was er een kleine uitzondering op de regel. En is er  
twee maanden samengewerkt met een artistiekleider. Helaas bleek deze samenwerking minder vruchtbaar voor 
het project dan bij voorbaat gedacht. Daarom is in goede overeenstemming met de artistiekleider besloten haar 
betrokkenheid voor het einde van het project te beeindigen. Voor haar gemaakte uren is ze uit betaald.   
 
Bestuur  
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Aan het einde van 2018 bestaat het bestuur uit drie personen.  
1. Thijs Hazeleger – Voorzitter.  
2. Dorina Nauta – Secretaris  
3. Messalina Mattemaker- Houwing – Penningmeester.  

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor bestuursactiviteiten.  

1.7. Communicatie 
 
Social media & landelijk bereik 
Naast dat we posters en flyers hebben verspreid in de wijk ten behoeve van vrijwilligers- en publiekswerving, was 
social media ook dit jaar een belangrijk middel om het project onder de aandacht te brengen in Zuilen. Maar niet 
alleen Zuilen.  
 
Met onze oproep op social media voor baby Jezussen hebben we het stedelijke én landelijke nieuws gehaald. 
Binnen een dag na de post werden we benaderd door Radio 10/ Gerard Ekdom (waar we een live interview 
mochten geven) en Editie NL / RTL Nieuws:  
We hebben aanvragen van o.a. Radio 538 en Omroep Max moeten laten schieten, omdat het ons te veel tijd 
kostte én we onze focus op de wijk wilden houden. Uiteindelijk heeft dit ons (maar) 1 setje Jezus/Maria/Jozef 
opgeleverd, maar ook veel airplay, waar we als wijkproject en wijkje trots op mogen zijn.  
In de stad werden we opgepikt door o.a. het AD, DUIC, In de buurt en RTV Utrecht / U in de wijk. 
 

● AD: https://www.ad.nl/utrecht/gezocht-baby-m-v-voor-in-kerststal-julianapark-in-utrecht~aa8c8b2d/ 
● Editie NL: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4498681/gezocht-babys-die-jezus-willen-spelen. 
● U in de Wijk: 

https://www.youtube.com/watch?v=NG1b4DDpkE0&list=PLWaTEc1wAr5ssueaOu4txclH88aCTrR0T&inde
x=3 

 
Cijfers 

● Momenteel (januari 2019) hebben we 1209 paginavolgers. 
● Het grootste bereik (7.283 personen per dag) was op 17 december toen we de videoclip ‘De Rap van 

Jozef’ op Facebook zette. Hij is ook te zien op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=PdMbq2DZVpU&feature=youtu.be. 

 
Foto’s uit de oude doos 
Om een bredere doelgroep te bereiken hebben we in samenwerking met Museum van Zuilen een serie van oude 
kerstfoto’s uit Zuilen op Facebook geplaatst.  
 

    
 
 

https://www.ad.nl/utrecht/gezocht-baby-m-v-voor-in-kerststal-julianapark-in-utrecht~aa8c8b2d/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4498681/gezocht-babys-die-jezus-willen-spelen
https://www.youtube.com/watch?v=NG1b4DDpkE0&list=PLWaTEc1wAr5ssueaOu4txclH88aCTrR0T&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NG1b4DDpkE0&list=PLWaTEc1wAr5ssueaOu4txclH88aCTrR0T&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PdMbq2DZVpU&feature=youtu.be
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Film en fotografie 
Na afloop van de twee voorstellingsavonden gaf een selectie van foto’s (van een groep vrijwillige fotografen uit de 
wijk) een mooi beeld van de voorstellingsdagen en de voorbereidingen. Belangrijk beeldmateriaal voor een 
volgende editie omdat het een goed beeld geeft van de opzet, de sfeer en de deelnemers.  Dit is bijvoorbeeld 
belangrijk voor potentiele vrijwilligers, vrienden of sponsoren. 
 

● Bekijk hier de selectie van foto’s: 
https://www.flickr.com/photos/130919475@N03/albums/72157701657930262.  

● En bekijk hier de aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=d2dq-V_qMFc   

1.8. Vrienden van Kerst in het Julianapark 
 
Belangrijk speerpunt dit jaar was om ‘Vrienden van Kerst in het Julianapark’ in de steigers te zetten. We voelden 
dat na 4 edities de tijd rijp was om particulieren die meer willen geven dan een donatie aan het einde van de route 
daar de gelegenheid voor te geven. Na promotie vooraf, tijdens het evenement, en na afloop van het evenement 
in de nieuwsbrief en op de website hebben we momenteel ruim 35 vrienden die ons voor twee jaar met een vast 
bedrag per jaar ondersteunen.  
 
 

Sponsoring ondernemers 
 
Omdat het kernteamlid sponsoring ook dit jaar weer van de partij was en een team om zich heen wist te 
verzamelen, konden we ook een stap zetten in de werving van sponsors in de vorm van ondernemers uit Zuilen en 
Utrecht. In totaal hebben dit jaar 22 ondernemers ons gesponsord, zowel in natura als in een financiële bijdrage. 
De totale waarde hiervan kwam neer op € 3.750. 

1.9. Financiën  
In 2018 is Kerst in het Julianapark mede mogelijk gemaakt door gelden van:   

• Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht  

• Prins Bernhardcultuurfonds 

• KF Hein fonds.  

• Elise Mathilde 

• Eigen bijdrage (giften van bezoekers)  
 
Zie ‘2. Jaarrekening’ voor de financiële jaarverantwoording van Kerst in het Julianapark en de begroting voor 2019.  

   

https://www.flickr.com/photos/130919475@N03/albums/72157701657930262
https://www.youtube.com/watch?v=d2dq-V_qMFc
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2. Jaarrekening  

2.1.  Uitgangspunten en waarderingsgrondslagen  
 
De jaarrekening is opgesteld conform de `Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor klein Organisaties - zonder- 
winststreven`. 

2.2.  Balans  

Balans       

 Activa    31-12-2018 31-12-2017 

 Vorderingen en overlopende activa  €                     10.000,00   €                3.999,00  

 Liquide middelen    €                     16.181,46   €              11.277,00  

      €                     26.181,46   €              15.276,00  

       

 Passiva    31-12-2018 31-12-2017 

 Startkapitaal uit voorgaande stichting  €                                     -     €                3.979,00  

 Algemene reserve    €                        7.248,67   €                1.464,00  

 Schulden en overlopende passiva  €                     18.932,79   €                9.833,00  

      €                     26.181,46   €              15.276,00  

       

2.3.  Toelichting op de Balans  
Vorderingen en overlopende activa duiden op de fondsen welke na verantwoording uitbetalen. 
De post overlopende passiva is hoog aangezien het evenement aan het einde van het boekjaar plaatsvindt en het 
overgrote deel van de facturen en declaraties pas in 2019 binnen komen. 

Stichting Kerst in het Julianapark heeft geen lopende schulden cq. openstaande kredieten. 

2.4.   Staat van Baten en Lasten 

 

    

Begroting 
2018 

Realisatie 
2018 

Baten       
Reserve uit 2017    €                        1.464,27   €                1.464,27  

Subsidies     €                     22.000,00   €              22.000,00  

Giften      €                        3.000,00   €                7.236,30  

     €                     26.464,27   €              30.700,57  

      
Lasten      
Algemene organistie   €                        5.110,00   €                4.875,00  

Eindplein     €                           200,00   €                    150,80  

Aankleding locatie en deelnemers  €                        1.200,00   €                1.417,11  

Techniek, logistiek en productie  €                     14.250,00   €              13.170,06  

Organisatie en veiligheid   €                        3.150,00   €                2.709,13  

Catering     €                        1.500,00   €                1.601,51  

Communicatie    €                        1.225,00   €                1.552,25  

Onvoorzien    €                           365,00   €                    833,73  

     €                     27.000,00   €              26.309,59  
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Resultaat     €                          -535,73   €                4.390,98  

 

2.5.   Toelichting op Staat van Baten en Lasten  
Baten: 
In deze post zijn alle te ontvangen subsidies van de diverse fondsen reeds meegenomen maar nog niet 
daadwerkelijk ontvangen. 
De giften van de bezoekers zijn hoger uitgevallen dan begroot. 
 
Lasten: 
De communicatie viel iets duurder uit door ingehuurde fotografie en film ter vastlegging van het evenement, 
tevens ter promotie van volgend jaar. 
De post onvoorzien viel hoger uit door inhuur van de fotobooth 

2.6.   Kasstroom overzicht   

Opgesteld volgens de directe methode   

    2018 2017 

Beginstand liquide middelen   €                     11.277,00   €                             -    

Ontvangsten    €                     21.913,40   €              25.587,00  

Uitgaven     €                     17.008,94   €              14.310,00  

Eindstand liquide middelen   €                     16.181,46   €              11.277,00  
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2.7.   Begroting 2019  

  Begroting 2019 

Kosten   

Algemene organisatie   

Productieleider € 5.000,00 

Zakelijke bankrekening € 60,00 

Telefoonkosten € 50,00 

    

Eindplein   

Kosten acts en muziekprogrammering € 200,00 

    

Aankleding locatie & deelnemers   

Kostuum, decor & rekwisieten € 1.000,00 

Aankleding park en eindplein € 200,00 

    

Techniek, logistiek & productie - 12.600 euro   

Licht & geluid  € 5.100,00 

Productiemateriaal (tenten, heaters, porto's, meubels etc.) € 7.750,00 

Repetitiekosten spelers en muzikanten (ruimte, koffie/thee) € 150,00 

Transport € 50,00 

Gebruik stroomkast gemeente Utrecht € 500,00 

    

Organisatie & veiligheid   

Beveiliging  € 900,00 

EHBO € 350,00 

Vergunning Gemeente Utrecht € 300,00 

Verzekering € 825,00 

Bestuursaansprakelijkheid € 275,00 

    

Catering   

Catering publiek  € 0,00 

Catering deelnemers/vrijwilligers (250 pers.) € 1.500,00 

    

    

Communicatie   

Ontwerpkosten € 0,00 

Film / fotografie (huur materiaal) € 400,00 

Drukwerk flyer, programmaboekjes, banners € 600,00 

Website & kaartreserveringssysteem € 200,00 

Kassasysteem kaarten € 315,00 

Online nieuwsbrief (mailchimp) € 50,00 

Social media (gesponsorde berichten) € 100,00 

Zichtbaarheid team € 75,00 

Online opslag (cloud) € 50,00 

    

Onvoorzien € 500,00 
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Totaal Kosten € 26.500,00 

    

Baten   

    

Inkomsten uit kaartverkoop € 3.750,00 

Eigen bijdrage uit reserve stichting KIHJ € 2.580,00 

Bijdrage vrienden van  € 670,00 

Verwachte giften bezoekers 2019   

Giften kerken € 500,00 

Initiatievenfonds € 15.000,00 

Ondernemersfonds € 4.000,00 

Totaal baten € 26.500,00 

 
 

2.8 Akkoord bestuur Kerst in het Julianapark 

 
Thijs Hazeleger (Voorzitter)  
Datum:  
 
 
Dorina Nauta (Secretaris)  
Datum: 
 
 
Messalina Mattemaker (Penningmeester)  
Datum: 
 
 
Debora van Stenis (Algemeen bestuurslid)  
Datum: 
 
 
Annemarthe Westerbeek (Algemeen bestuurslid)  
Datum:  
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