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INTRODUCTIE  
 
We zijn trots dat we in 2020 opnieuw een mooie Sinterklaasviering hebben kunnen neerzetten voor 
Lelystadse kinderen die op bijstandsniveau leven. Door creativiteit, durf, doorzettingsvermogen en 
een geweldige samenwerking met Gemeente Lelystad, het Agora theater, vele vrijwilligers, artiesten 
uit verschillende windstreken, het Jeugdtheater en natuurlijk onze sponsoren en donateurs is het toch 
maar weer gelukt dit te realiseren.   
 
Op deze plek kunnen we alleen maar onze dank uitspreken voor iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt. We gaan er weer vol tegenaan in 2021! 
 
 
Het bestuur,  
Sint voor elk Kind Lelystad 
Maaike, Joke, Stefanie, Annemiek, Wilco en Foekje 
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HOE HET BEGON 
Begin 2015 deed oud-burgemeester Margreet Horselenberg een beroep op de Rotaryclubs in Lelystad 
om een Sinterklaasfeest te organiseren voor kinderen uit gezinnen die leven op (of onder) 
bijstandsniveau. Het verzoek was om behalve een bezoek van de Goedheiligman en een mooi cadeau 
er ook een culturele belevenis van te maken. Dit omdat deze kinderen veelal niet in aanraking komen 
met culturele en sociale activiteiten en daarmee sociaal geïsoleerd raken. Ze missen kansen en kunnen 
bijvoorbeeld niet meedoen aan tradities zoals Sinterklaas. In Lelystad gaat het om zo’n 1.700 kinderen 
van 0 – 12 jaar, waarvan 1.200 in de leeftijd van 2 - 10 jaar. Het verzoek van de oud-burgemeester 
resulteerde in de oprichting van de stichting Sint voor elk Kind. 
 
Het bestuur in 2020: 

 Foekje van Dijk, voorzitter 

 Wilco Noteboom, penningmeester  

 Maaike van der Voort, secretaris 

 Joke Hoekstra, lid 

 Annemiek Schaap, lid 

 Stefanie Waarsing, lid 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 635 66 419,  
RSIN 855 295 107 en is aangemerkt als een algemene ANBI.  

VISIE 
Wij geloven dat elk kind in Lelystad in staat moet worden gesteld om deel te kunnen nemen aan de 
maatschappij ten behoeve van zijn/haar ontwikkeling, om plezier te hebben samen  met anderen,  en 
voor zijn/haar eigenwaarde. Meedoen, culturele en creatieve ontwikkeling is belangrijk voor ieder 
kind, ongeacht afkomst, inkomen of maatschappelijke positie.  

DEELNEMERS 
De Gemeente Lelystad nodigt kinderen/ouders uit die een beroep hebben gedaan op een 
bijstandsregeling. Zij kunnen zich aanmelden via de website van Sint voor elk Kind bij de Gemeente, of 
via een schriftelijk antwoordformulier dat bij de Gemeente wordt ingeleverd. De kinderen/ouders 
worden ca. 6 weken vooraf geïnformeerd over het evenement. 

EDITIE 2020 
Anders dan eerdere edities waren er meerdere scenario´s uitgewerkt in verband met de 
onzekerheden door Corona. In het uiteindelijke scenario zijn de kinderen en hun begeleiders in kleine 
groepen op verschillende tijden langs meerdere kleinschalige acts gegaan. Acrobaten en jongleurs 
lieten de kinderen met verbazing achter als bleek dat de sleutel van de deur naar Sinterklaas was 
verdwenen. Iedere voorstelling duurde ongeveer 10 minuten. Deze carrousel eindigde door de 
gelukkig weer teruggevonden sleutel te gebruiken om de deur naar Sinterklaas te openen. Natuurlijk 
was daar ook een cadeautje voor alle kinderen.  Er zijn er ruim 300 uitgedeeld, daarbij was ook 
Locoburgemeester  Janneke Sparreboom aanwezig.  
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PUBLICITEIT 
De lokale media omarmen het thema Sinterklaas en van Sint voor elk kind. Ook bij bedrijven en 
particulieren wordt het evenement positief ontvangen. Gebleken is dat het principe van Sinterklaas, 
een feest voor kinderen, en het meemaken van een culturele beleving door ieder een warm hart 
wordt toegedragen. 
 
Zichtbaarheid is belangrijk voor het verkrijgen van aandacht en middelen. Door persberichten, 
nieuwsbrieven en sociale media brengen wij onze activiteiten over het voetlicht. Bij het publiceren van 
foto’s tijdens de activiteiten stellen wij ons terughoudend op in verband met de mogelijke wens voor 
anonimiteit van de doelgroep en de AVG. 

PARTNERS 
De belangrijkste partners voor Sint voor elk Kind zijn de Gemeente Lelystad en Agora Theater en 
Congrescentrum.  De Gemeente verzorgt de selectie van de bezoekers, nodigt hen uit, en coördineert 
het verzenden van toegangsbewijzen, onder strikte toepassing van privacy. Theater Agora en haar 
medewerkers zetten zich kosteloos in om de voorstellingen mogelijk te maken, en alles te organiseren 
wat daar nodig is. Concern voor Werk is een belangrijke partner bij het opslaan en verpakken van de 
cadeaus. Ook zij dragen belangeloos bij aan het succes. 
 
Daarnaast ontvangt de stichting bijdragen van sponsoren, bedrijven en particulieren, in natura of in 
geld. Door de samenwerking met Chocolaterie Brouwer en Brood – en banketbakkerij Prins heeft de 
Stichting vele chocoladeletters en smulboxen kunnen verkopen met een extra marge voor de stichting.   
 
Ook spreken we dank uit aan de vele vrijwilligers die bijdragen aan het succes van de feestdag, zoals 
Jeugd Theater Vereniging JTL voor het verzorgen van de Pieten, MTH accountants voor het opstellen 
van de jaarrekening en vele anderen.  

VRIJWILLIGERS 
Het vinden van vrijwilligers is vanaf de eerste editie moeiteloos verlopen. In 2020 hebben circa 25 
vrijwilligers bijgedragen aan het inpakken van de cadeaus, het inrichten van het theater, de 
begeleiding van de kinderen, het goed georganiseerd uitgeven van cadeaus en het opruimen van het 
theater na afloop. Door de andere opzet tijdens deze editie konden er niet zoveel vrijwilligers ingezet 
worden, maar we houden graag een warm contact zodat we bij een volgende editie weer op hen 
mogen rekenen.  Ook het bestuur van onze stichting verricht haar taken vrijwillig en zonder 
vergoeding.  
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FINANCIËN  
Ook financieel bleek 2020 een goed jaar voor de stichting.   
 
Door giften en sponsoring zijn alle kosten ruimschoots gedekt en is de reserve uitgebreid voor het 
volgende jaar.  De inkomsten zijn afkomstig van zowel particulieren als bedrijven en instellingen.  
 
Financieel verslag 2020 

   Stichting Sint voor Elk Kind 
    

     Bezittingen 
   

Schulden 

     Liquide Middelen 46.381 
 

Continuïteitreserve 46.714 
Overige vorderingen 333 

   
     

 
46.714 

  
46.714 

     
      

De gehele jaarrekening van de stichting is op aanvraag beschikbaar. Indien men een digitale kopie wil 

ontvangen kan er contact opgenomen worden met het bestuur. 

 

VOORUITBLIK 
In 2021 is het Sint voor elk Kind feest op zaterdag 4 december, wederom in de Agora. Hierbij gaan wij 
ervan uit dat er weer een feest kan plaatsvinden zonder Corona beperkingen.  De stichting zal 
opnieuw graag samenwerken met haar vrijwilligers, donateurs en partners om er weer een 
onvergetelijke belevenis van te maken.  


