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Vrijwilliger Partnercommissie 
 
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. 

Om de intocht mogelijk te maken hebben we hulp nodig van ondernemers en bedrijven die de 
intocht een warm hart toe dragen en graag bij willen dragen, zowel financieel als met producten of 
met inzet. We zoeken een coördinator die onze Partnercommissie komt aanvullen. 

Coördinator Partnercommissie 
Als coördinator bij de Partnercommissie activeer je de relatie met bestaande partners en doe je 
acquisitie bij nieuwe partners. Daarnaast help je actief mee met het organiseren van ons relatie 
event “de Schoorsteenreceptie” in oktober, waarbij de burgemeester gastheer is.  

Wat ga je doen 
• Je maakt kennis met bestaande partners en bepaald met hen samen de doelstellingen; 
• Je brengt potentiele partners binnen het bedrijvennetwerk Utrecht in kaart en gaat op zoek 

naar samenwerkingen en je haalt financiering op; 
• Je maakt contact met ondernemersverenigingen en initiatieven en zorgt voor actieve 

aanwezigheid van de intocht binnen deze netwerken; 
• Meewerken aan de organisatie van de Schoorsteenreceptie. 

Wie zoeken iemand die.. 
• Bij voorkeur al een netwerk heeft in Utrecht; 
• Het leuk vindt om acquisitie te plegen; 
• Verbanden en mogelijkheden ziet; 
• Potentiele partners op ideeën brengt; 
• Het belangrijk vindt om duurzame relaties op te bouwen 
• Ong. 4 uur per week tijd heeft vanaf mei 

Wat bieden we je? 
• Ervaring 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. 

 

 

 

   


