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Vrijwilliger Maatschappelijke commissie 
 

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) die er alles aan doen om er ieder jaar weer een fantastisch feest van te 
maken. 
 
De intocht Utrecht heeft de volgende doelstellingen: 

• Stimuleren dat méér kinderen uit méér verschillende wijken de centrale intocht bezoeken;   
• De boodschap van geven en delen uitdragen; 
• Een zo duurzaam en inclusief mogelijke intocht organiseren; 

 
Rondom deze doelstellingen zetten wij elk jaar een aantal maatschappelijke projecten op en zoeken 
we samenwerkingen met maatschappelijk organisaties. We zoeken een coördinator die onze 
Maatschappelijke Commissie komt aanvullen. 
 
Coördinator Maatschappelijke commissie (Maco) 
Ieder jaar bepaalt de Maco in samenwerking met bestuur en projectleider welke maatschappelijke 
projecten er worden georganiseerd rondom de intocht Utrecht en maken we de intocht duurzamer 
en inclusiever. We zoeken actief samenwerkingen met lokale organisaties, buurtteams en 
instellingen om de verschillende projecten vorm te geven.  
 
Wat ga je doen 

- Brainstormen en bepalen welke projecten opgepakt gaan worden; 
- Je brengt mensen en organisaties bij elkaar om het project vorm te geven; 
- Je organiseert het project van A tot Z; 
- Je werkt samen met de Communicatie Commissie om bekendheid te creëren; 
- Je houdt overzicht en het maatschappelijke doel heel goed voor ogen. 

 
Wie zoeken iemand die.. 

- Sociaal en maatschappelijk betrokken is en affiniteit heeft met duurzaamheid; 
- Het leuk vindt om mensen en organisaties te activeren voor het project; 
- Zelf ideeën en initiatieven aandraagt; 
- Bij voorkeur ervaring heeft met evenementenorganisatie; 
- Ong. 4 uur per week tijd heeft vanaf april. 

 
Wat bieden we je? 

- Ervaring krijgen op het werkterrein van grote events; 
- Een interessant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie; 
- Een leuke club vrijwilligers met allemaal hetzelfde doel. 

 
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. 
 


