
 
 
Stichting Kerst in het Julianapark zoekt twee nieuwe bestuursleden  
 
Je woont in Zuilen en je bent enthousiast over Kerst in het Julianapark. Je denkt graag 
na over hoe we de doelstelling bereiken (verbinding in de wijk) en kunnen zorgen dat 
het project blijft draaien. Dan ben jij misschien wel een van onze nieuwe 
bestuursleden van Kerst in het Julianapark!  
 
Kerst in het Julianapark is een winterse theatervoorstelling in het Zuilense 
Julianapark en wordt jaarlijks georganiseerd voor en door de wijk. Bezoekers worden 
wandelend meegenomen langs het kerstverhaal, een verhaal dat geïnspireerd is op 
het oude kerstverhaal maar verweven wordt met verhalen uit de wijk.  

Onze droom is dat zoveel mogelijk mensen uit de wijk meedoen, ieder op een eigen 
manier die past bij wat hij/zij leuk vindt en kan. We willen met dit project meer 
verbinding tot stand brengen in de wijk Zuilen en omstreken. 

We zoeken voor de Stichting 2 nieuwe bestuursleden. 

Je bent als bestuurslid verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders van het 
evenement en het faciliteren ervan. Zwaartepunt voor bestuursleden ligt in de eerste 
helft van het jaar, waarin het bestuur de kaders vaststelt: fondsen aanvragen, 
begroting rond krijgen, kernteam werven, opstarten artistiek proces met o.a. laten 
schrijven van het script.  

In september worden de uitvoerende taken en het organiseren van het evenement 
overgedragen aan het kernteam dat wordt aangestuurd door een projectleider en 
doet het bestuur een stap terug. 

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. 

Wie zoeken we?  
Twee nieuwe bestuursleden. Neem contact met ons op als je je kan vinden in het 
onderstaande:   

● Je deelt onze droom om doormiddel van het kerstverhaal meer verbinding tot 
stand te brengen in de wijk Zuilen door het organiseren van Kerst in het 
Julianapark.  

● Je hebt hart voor de wijk Zuilen/ Utrecht-West.  

● Je bent beschikbaar om 4-5 keer per jaar te vergaderen. 

● Je vindt het leuk om het schrijfproces van een script te begeleiden, hebt 
affiniteit met de culturele sector in Utrecht of je houdt van het aanbrengen van 



structuur en orde op zaken te houden (notuleren, mail, dropbox, post etc.) en 
kan goed overweg met online formulieren (voor aanvragen voor o.a. fondsen).    
 

● ….Maar met nieuwe bestuursleden komt ook een nieuw dynamiek dus we 
staan er ook voor open om te kijken hoe de rollen binnen een nieuw team het 
beste ingevuld kunnen worden!  

Bij vragen en interesse kan je terecht bij Hester Oosterbroek (voorzitter). Je kan haar 
mailen op info@kerstinhetjulianapark.nl en ze neemt dan zelf contact met je op.  
  

 

 

 

 
 


