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Bestuursfunctie Intocht Utrecht 
Stichting Stadsontspanning Utrecht (SSOU) 

 

Sint zoekt hulp 
In november komt Sinterklaas weer aan in Utrecht. Ieder jaar wordt de intocht door 35.000 
enthousiaste bezoekers meegevierd. Hiermee is de intocht van Sinterklaas een van de grootste 
evenementen in Utrecht. De organisatie van de intocht is in handen van twintig gemotiveerde 
vrijwilligers (Coördinatoren), een hoofd en artistiek producent en een deels meewerkend bestuur. 
 
De Intocht Utrecht zoekt een bestuurslid dat midden in het bedrijfsleven staat en daarmee de 
intocht ook in contact kan brengen met ondernemers en andere organisaties. De Intocht wil graag 
duurzame relaties aangaan met bedrijven en instelling in Utrecht en omgeving.  
 
Bestuurslid Intocht Utrecht bij de SSOU 
Als bestuurslid ben je medeverantwoordelijk voor de beleidsbepaling rondom de Intocht Utrecht en 
geef je uitvoering aan dit beleid. Samen met de andere drie bestuursleden en de projectleider is er 
eens per maand een overleg vanaf februari en zullen de overleggen richting november wat 
frequenter zijn. Daarnaast zijn bestuursleden ook actief in het onderhouden van relaties en het 
leggen van nieuwe waardevolle contacten voor de intocht. 
 
Wat ga je doen 

- In samenwerking beleid vormgeven en deels ook uitvoeren; 
- Eens per maand bestuursvergadering van maart t/m december 
- Ondernemersnetwerk inbrengen in de organisatie; 
- In contact staan met de PACO (Partnercommissie) en waar mogelijk ideeën aandragen.  

 
Wij zoeken iemand die.. 

- Bij voorkeur in Utrecht woont of werkt; 
- Een groot ondernemersnetwerk heeft; 
- Onbezoldigd ong. 5 uur per maand wil bijdragen aan het beleid van de intocht; 
- De intocht een warm hart toedraagt; 
- Het leuk vindt om mensen en organisaties bij elkaar te brengen. 

 
Wat bieden we je? 

- Een ontzettend leuke club mensen met allemaal hetzelfde doel; 
- Een interessant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie; 

 
Aanmelden of meer informatie 
Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem contact op met 
Caroline Bloemers (projectleider en sponsormanager) via producent@ssou.nl. 
 

 

 


