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Inleiding  
 
Op 14 en 15 december 2019 vond de zesde editie plaats van Kerst in het Julianapark. Met als thema: Je 
hoort erbij!  
 
We kijken terug op een mooie editie van Kerst in het Julianapark. Ook deze zesde editie had een eigen 
verhaal en karakter. De bezoekers werden opnieuw op creatieve wijze door theater, muziek en dans 
door het park en het kerstverhaal heen geleid. Dit keer een verhaal dat volledig plaatsvond in de 
tegenwoordige tijd. Als bezoeker kreeg je een kijkje achter de schermen van een toneelstuk met als 
slotscène Jozef, Maria en (een echte) baby Jezus. Op het eindplein konden bezoekers doorpraten met 
buurtgenoten, warme chocolademelk drinken, kaarten en gloeilampen versieren en genieten van 
warmte en muziek. We kijken terug op een zeer geslaagde editie.  
 

 
Reacties Bezoekers en Kernteam 
 
Publiek 
Van het publiek kregen we de volgende beoordeling (op basis van 79 ingevulde enquêtes): 

● Praktische informatie vooraf: 8,7 
● Klantgerichtheid: 9,1 
● Toegankelijkheid (praktisch): 7,8 
● Voorstelling: 8,1 (vorig jaar 9,5).  
● Eindplein: 8,6 (vorig jaar 9.1) 
● Maatschappelijke waarde: 9,2 

 
Over het algemeen is het publiek zeer tevreden. Echter als we de cijfers voor de voorstelling en het 
eindplein vergelijken met de cijfers van vorig jaar, zien we ze toch lager scoren dan de editie van 2018. 
Als kernteam en bestuur nemen we dit mee in de voorbereidingen voor 2020. Ook scoort 
toegankelijkheid dit jaar lager dan de voorgaande jaren. Reacties die we teruglezen in de evaluatie 
duiden met name op modderige en drassige paden. Helaas had het de week voor Kerst in het 
Julianapark enorm veel geregend en was het inderdaad modderig in het park. Hier hebben we de 
bezoekers wel geattendeerd door middel van de  nieuwsbrief, website en social media. We gaven ze 
onder andere het advies  om goede stevige schoenen aan te doen.  
 
We vroegen in de evaluatie ook aan de bezoekers wat voor hun de waarde van Kerst in het Julianapark 
is voor de wijk. Een paar reacties:  
 
‘Sfeer, samenwerking met en tussen vele vrijwilligers, zien hoe mensen genieten, voor en door, niet 
commercieel, dat het iets herkenbaars is van Zuilen > mooi motto: Je Hoort Erbij!’ 

 
‘Verbinden door alle sociale lagen op opleidingsniveau. Een betere wereld begint bij jezelf, jullie 
doen dat, hulde!’ 
 
‘Goed voor verbinding. Trots op de wijk!’  
 

 
 



 
 

Kernteam 
Tijdens de evaluatie met het kernteam kwam naar voren dat net als andere jaren de voorbereidingen 
pittig waren maar het eindresultaat een goede beloning was voor het harde werken. Dit jaar waren er 
meerdere rollen opgesplitst op basis van de ervaringen van vorig jaar. Op deze manier wordt de druk op 
één persoon minder groot en was de verantwoordelijkheid beter verdeeld. Niet iedereen zal komend 
jaar doorgaan als onderdeel van het kernteam. Daarnaast was deze editie ook de laatste editie van de 
huidige projectleider.  
 
Aantallen & bereik 
 
Het totaal aantal bezoekers van Kerst in het Julianapark 2019 was 1556. We hadden er in totaal 1853 
verwacht. Hiermee is 15% van de verkochte of vergeven kaarten niet gebruikt om naar de voorstelling 
te komen. Dit heeft te maken met dat in de aanloop naar de dagen van de voorstelling het weer erg 
slecht was. Gedurende de uitvoeringen waren er enkele momenten waarop het regende. De groepen 
waren dit jaar bewust klein gehouden zodat de grootte van de groep niet ten koste kon gaan van 
zichtlijnen. 
 
Betaalde kaarten & U-pas 
Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met betaalde toegangskaarten. Deze keuze hebben we 
gemaakt om twee redenen: 

- Voorkomen dat mensen het maximaal aantal kaarten bestellen en maar een gedeelte daarvan 
daadwerkelijk gebruiken voor een bezoek. Hierdoor hebben veel mensen de afgelopen jaren 
onnodig achter het net gevist. Op deze wijze geven de kaartjes meer waarde aan mee maken 
van Kerst in het Julianapark.  

- Als stichting een extra financiële bijdrage om de begroting rond te krijgen.  
De prijzen voor de kaarten zijn laag gehouden, zodat het wel voor iedereen mogelijk was om te komen. 
Daarnaast was er een U-pas tarief voor de mensen die in bezit zijn van een U-pas. In totaal zijn er 65 
kaarten met de U-pas regeling besteld.  
 
Bereik publiek en wijkparticipatie  
Ons doel is om een zo divers mogelijk publiek te bereiken. Zowel als bezoeker als als participant. Dit jaar 
is hier extra op ingezet door twee studenten van de HKU Theater de opdracht te geven diverse plekken 
in de wijk te bezoeken met een speciaal programma. Dit hebben ze o.a. gedaan door kerstballen (van 
oude lampen) te knutselen met verschillende groepen in de wijk. Deze groepen zijn vervolgens ook 
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Kerst in het Julianapark d.m.v. Een aantal groepen hebben 
hier gebruik van gemaakt. Met deze groepen is er contact en een mate van samenwerking geweest:  

- Buurtkoffie in Buurthuis de Speler.  
- Bij Bosshardt - Leger des Heils.  
- Reinaerde  
- Roobolkapel  
- Buurtteam Pijlsweerd en Ondiep.  
- Dock 
- Buurtwerkkamer TOP  
- Buurtwerkkamer de Verbinding  
- Lieven de Key 
- Oog voor Utrecht  

 
 



 
 
Voedselbank 
Ook dit jaar hebben we bezoekers weer gevraagd producten mee te nemen voor de Voedselbank 
(Ondiep). Voor ons blijft dit onderdeel, waarin mensen delen wat ze hebben – een belangrijk onderdeel 
van ons evenement. Er zijn in totaal 20 kratten met voedsel ingezameld.  
 
Bereik vrijwilligers 
In totaal waren er dit jaar 208 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. 
● Vrijwilligers gevraagd anderen enthousiast te maken om ook te vrijwilligen (zeker door nieuwe 

vrijwilligers wordt weer een nieuw netwerk aangesproken) 
● Vrijwilligers verspreiden flyers en posters in de wijk: bij particulieren en ondernemers 
● Website: www.kerstinhetjulianapark.nl  
● Website: zoiszuilen.nl  
● Stand ZON festival ZIMIIHC Zuilen -  15 september 2019 
● 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/  

● Vacatures op de Vrijwilligers Centrale Utrecht 
● Samenwerking met asielzoekerscentrum Utrecht via VC Utrecht (catering) 
● Dansscholen in Zuilen en omgeving benaderd voor nieuwe vacature choreograaf / dansers 
● Buurtwerkkamer de Verbinding (flexpool) 
● Pitch bij organisaties in de wijk: 

o Mom moves (baby Jezus) https://www.mommoves.nl/ 
o Queridon taal en horeca (kookteam, catering, kap en grime) https://www.queridon.nl/ 

   
Queridon en Vrijwilligerscentrale 
Naast dat we net als voorgaande jaren weer samenwerken met de Vrijwilligerscentrale – hebben we dit 
jaar voor het eerst samengewerkt met Queridon. Queridon biedt inburgeraars naast taal- en 
inburgeringslessen, ook praktijklessen, excursies, een taalcafé, werkervaringsplek en netwerk. Via beide 
organisaties zijn er vrijwilligers bij Kerst in het Julianapark aan de slag geweest. Via de 
Vrijwilligerscentrale zijn er net als voorgaande jaren bewoners uit het AZC geweest die hebben 
geholpen bij het inschenken van warme chocolademelk.  
Ondanks dat de vrijwilligers van Queridon het van tevoren erg spannend vonden door een eventuele 
taalbarrière, hebben ze allemaal teruggegeven dat ze zich zeer welkom voelden tussen de andere 
vrijwilligers en dat ze volgend jaar weer mee willen doen.  

Artistiek 
 
Uit de editie van 2018 namen we twee evaluatiepunten mee, namelijk 1) dat we de regisseurs veel 
eerder bij het maakproces wilden betrekken en 2) om daarnaast meer disciplines wilden meenemen bij 
de totstandkoming van het verhaal om zo niet alleen een verhaal te maken dat gestoeld is op tekst en 
woorden, maar ook verhalen die gebaseerd zijn op beeld, muziek of dans.  

http://www.kerstinhetjulianapark.nl/
http://www.facebook.com/kerstinhetjulianapark/
https://twitter.com/kerstjuliana
https://twitter.com/kerstjuliana
https://www.instagram.com/kerstinhetjulianapark/
https://www.queridon.nl/


 
1) Het eerder betrekken van regisseurs heeft enorm goed uitgepakt. De wisselwerking tussen de 
schrijvers en regisseurs maakte dat het verhaal constant getoetst kon worden aan de haalbaarheid van 
de ideeën en zorgde ervoor dat beide partijen zich op deze manier eigenaar voelen van het 
eindproduct. Hierdoor verliep het auditie- en repetitieproces na de vakantie ook veel vloeiender dan 
vorige jaren - en kon er al veel sneller aandacht worden besteed aan details en verfijning. Het verhaal 
stond als een huis. 
 
2) Het is helaas niet gelukt om meerdere disciplines (dan tekst en theater) aan tafel te krijgen. Dit had te 
maken met de beschikbaarheid van de mensen die hiervoor benaderd zijn. Betaalde klussen gaan voor 
vrijwilligers werk. Iets dat we volledig respecteren, maar wat ook weer duidelijk maakt hoe dit project 
afhankelijk is van de tijd die mensen willen en kunnen geven. Desondanks heeft er dit jaar wel en 
dansscène (de wijzen) in het verhaal gezeten waar we erg veel enthousiaste reacties op hebben 
ontvangen. Dit contact was een contact van een van de regisseurs. 
 
Verbinding 
 
Omdat Kerst in het Julianapark voor ons gaat om verbinding met elkaar – is het van belang 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. Dit jaar konden de mensen deze zelf mee naar huis 
nemen om bij een bekende of onbekende door de bus te doen. Ook dit jaar: 

● Naast de mogelijkheid om een kaart te schrijven, konden bezoekers ook een tafel waar je je 
kaarten en oude gloeilampen prachtig kon versieren met glitters en andere knutselspullen.  

● Zijn er op verschillende plekken met verschillende groepen in de wijk gloeilampen (als 
kerstballen) gemaakt met jong en oud in de wijk. Deze activiteiten waren onder leiding van de 
HKU Theater studenten. Deze lampen zijn allemaal opgehangen in de kerstboom op het 
eindplein. De overgebleven gloeilampen zijn allemaal naar Zorgcentrum Lieven de Key 
gebracht.  

● Is er weer voedsel opgehaald voor de Voedselbank.  
 

 
Organisatie 
 
Kernteam 
Dit jaar bestond het kernteam van vrijwilligers voor het grootste gedeelte uit dezelfde personen als die 
uit editie 2018. Er waren twee nieuwe teamleden. Nieuw was dat communicatie en 
vrijwilligerscoördinatie de taken werden verdeeld over twee of meerdere personen. Dit was een 
belangrijk evaluatiepunt van de vorige editie. Het takenpakket werd hiermee minder zwaar en de 
verantwoordelijkheden waren meer verdeeld. 
Het kernteam wordt aangestuurd door een projectleider die ook bij de verschillende teams aansloot 
wanneer dit nodig was. De huidige projectleider besloten om na drie edities het stokje over te dragen 
aan iemand anders. Het bestuur moet voor 2020 op zoek naar een nieuwe projectleider.   
 
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 vrijwilligers die naast zeer gemotiveerd, ook relatief onervaren in zijn. Door 
het jaar heen zie je mensen echt opbloeien in hun rol en krijgen we vaak terug dat de ervaring binnen dit 
project een boost is geweest voor hun professionele competenties en ambities. 



 
 
 
 
Communicatie 
 
Social media 
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 en omgeving.  
We hebben dit jaar stevig ingezet op Instagram en Facebook. Zowel voor de werving van verschillende 
vrijwilligers als beelden en inkijkjes in alle voorbereidingen en tijdens de dagen zelf is er veel gedeeld 
op social media.  
 
‘Typisch Zuilen’ 
Tijdens de voorbereidingen van Kerst in het Julianapark vonden ook de opnames van ‘Typisch Zuilen’ 
een TV programma van BNN/VARA plaats. Voor deze TV-serie is één van de kernleden van Kerst in het 
Julianapark gevolgd en is er gefilmd tijdens de repetities. Deze afleveringen worden vanaf 2 maart 2020 
uitgezonden.  
 
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 aan potentiële vrijwilligers of sponsoren een een 
goed beeld geeft van de opzet, de sfeer en de deelnemers.  
 

● Bekijk hier de selectie van foto’s: 
https://www.facebook.com/pg/kerstinhetjulianapark/photos/?tab=album&album_id=262596871
0821458&ref=page_internal 

● En bekijk hier de aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=gICc00pnNsk 
 
Kaartverkoop 
Het team communicatie heeft dit jaar veel tijd geïnvesteerd in een nieuw kaartverkoopsysteem. Dit jaar 
waren de toegangskaarten voor Kerst in het Julianapark niet gratis maar tegen betaling van een klein 
bedrag. Hiervoor was het nodig om een aankoop module in onze website te bouwen. Ook waren de 
kaarten dit jaar voor het eerst digitaal.  Als je kaarten bestelde kreeg je de bevestiging en een online 
kaartje in je mailbox. Voor degene die kaarten konden weggeven aan doelgroepen in de wijk waren wel 
offline kaarten beschikbaar.  
  
Vrienden van Kerst in het Julianapark 
 
Vorig jaar was een belangrijk speerpunt om ‘Vrienden van Kerst in het Julianapark’ neer te zetten. We 
willen particulieren enthousiast te maken om ons structureel met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage 
te steunen. Inmiddels hebben wij zo’n 35 vrienden die ons steunen. Nieuw dit jaar was dat mensen ons 
een machtiging konden geven om maandelijks, jaarlijks of eenmalig een bedrag te mogen incasseren.  

 
Sponsoring ondernemers 

https://www.facebook.com/pg/kerstinhetjulianapark/photos/?tab=album&album_id=2625968710821458&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/kerstinhetjulianapark/photos/?tab=album&album_id=2625968710821458&ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=gICc00pnNsk


 
Aanpak 
Belangrijkste doel van dit jaar was om de al bestaande contacten met sponsoren warm te houden en ze 
te motiveren om ons opnieuw te ondersteunen. Omdat het lastig was geschikte mensen te vinden voor 
het sponsorteam, was er een te klein team dat desalniettemin veel nieuwe contacten heeft kunnen 
leggen. Door de bestaande sponsoren warm te houden, wordt er een relatie voor meerdere jaren 
opgebouwd, waardoor de continuïteit meer gewaarborgd wordt. 
 
 
 
Sponsoren 
Hieronder een overzicht van de sponsoren die dit jaar op verschillende wijze hebben bijgedragen: door 
middel van kortingen, een concreet bedrag, of door middelen en/of diensten.  
 
Bakker Verhuur, Praxis, XL Excel, Boogie Horeca, De Kleine Baron, The Mall, Juliana Restaurant,  Café 
Elinkwijk, Jacobs Douwe Egberts, Gusto Casa, Bord & Meer, Bestaria Straatweg, Parel van Zuilen / 
Stichting Zuilen & Vecht, Albert Heijn Rokade, Kringloopwinkel Kraayenest, Bjeno Vlot en  Sign 2 you.  
 
Zichtbaarheid sponsoren 
Op de sponsorpagina zijn de sponsoren te zien. Tijdens het evenement zijn de grotere sponsoren 
zichtbaar op het sponsorbord bij de welkomst tent. Verder werd er over diverse sponsoren bericht op de 
social media. 
 
Financiële Verantwoording  
 
De Jaarrekening van Kerst in het Julianpark is online in te zien. Hierin staat de volledige financiële 
verantwoording van editie Kerst in het Julianapark 2019 en van Stichting Kerst in het Julianapark in het 
jaar 2019. Klik hier voor de jaarrekening van 2019.  

https://www.kerstinhetjulianapark.nl/anbi-gegevens

