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1. VOORWOORD  

De stichting het Westlands Sinterklaasfeest is een samenwerkingsverband van vrijwilligers die kinderen die in 

armoede leven in Westland een fijn Sinterklaasfeest willen geven.  

De start van het initiatief ligt in het jaar 2012. Als lokale afdeling van de landelijke Sinterklaasbank zorgde Nico 

Olsthoorn voor cadeautjes voor kinderen in Westland die in armoede leven.  Omdat het lastig bleek toegang te 

krijgen tot de adresgegevens van gezinnen  waar het om draaide, is hij gaan samenwerken met de voedselbank.  

De werkwijze werd op die manier dat gezinnen die in aanmerking kwamen voor de voedselbank, ook in aanmerking 

kwamen voor een cadeautje van de Sinterklaasbank. Via de voedselbank werd het contact gelegd met Karen 

Donkersloot van de Lentiz Dalton MAVO/Het Groene Lyceum. Zij verzorgde samen met de leerlingen van de school  

voor de kinderen van de voedselbank jaarlijks een feestmiddag.  

Voortaan zorgde de voedselbank voor de verspreiding en inname van de verlanglijstjes, zorgden de vrijwilligers van 

de Sinterklaasbank voor het logistieke proces van het inkopen van de cadeautjes, zorgde de landelijke 

Sinterklaasbank voor de financiering hiervan en verzorgde de Lentiz school de feestmiddag voor de kinderen.  

Door een koerswijziging in 2016 in  het beleid van de landelijke  Sinterklaasbank, is besloten om in 2017 verder te 

gaan als lokaal initiatief. Eveneens is in 2017 de samenwerking met service club Kiwanis gestart. Waarbij Kiwanis 

onder andere  de taak op zich neemt om financiële middelen te verwerven voor het feest. Daarbij richten zij zich op 

de Westlandse burgers en het netwerk van Westlands ondernemers. In mei 2018 is besloten een stichting op te 

richten. Met het oprichten van de stichting willen we onze donateurs meer duidelijkheid geven over onze doelen en 

activiteiten en meer transparantie over de financiële stromen.  

Dit plan beschrijft het doel van de stichting en het kader waarbinnen de stichting haar activiteiten uitvoert. Het is tot 

stand gekomen in overleg met betrokken partijen en vrijwilligers  en vastgesteld door het bestuur van de stichting.  

 

2. DOELSTELLING 

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede .  Hoe hoog dit percentage specifiek in Westland is 

weten we niet. Want armoede beperkt zicht niet tot mensen die geregistreerd staan bij instanties. Ook mensen die 

als zelfstandige werken kunnen onder het bestaansminimum leven.  

Wel weten we dat in Westland op moment van schrijven bijna 1800 kinderen wonen die jonger zijn dan vijftien jaar. 

Als van deze kinderen één op de negen in armoede leeft, gaat het om een kleine 2000 kinderen die in armoede leeft.  

Armoede overkomt kinderen en het belemmert ze in hun ontwikkeling. Door armoede lopen kinderen op alle 

levensgebieden achterstand op. Er is onvoldoende geld voor kleding, voedsel en een verwarmd huis. Meedoen in de 

samenleving is geen vanzelfsprekendheid, terwijl mee kunnen doen belangrijk is om gevoel van eigenwaarde en een 

actieve levenshouding te ontwikkelen.  
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We realiseren ons dat het Westlands Sinterklaasfeest dit probleem niet in zijn eentje kan oplossen. Het Westlands 

Sinterklaasfeest is slechts een klein stukje van de oplossing. Maar samen met andere initiatieven kunnen we wellicht 

de puzzel compleet maken.  

De doelstelling van het Westlands Sinterklaasfeest is in deze context bescheiden. De stichting wil Sinterklaas helpen 

door ervoor te zorgen dat hij  de deur van deze kinderen niet voorbij hoeft te rijden. Zodat zij zich niet af hoeven te 

vragen of ze misschien niet lief genoeg zijn geweest of dat ze niet in het boek van Sinterklaas voorkomen.  

 

3. DOELGROEP  

De doelgroep waar we ons op richten zijn de kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.   

Met het oog op de privacy stelt de stichting niet zelf vast of kinderen in armoede leven, maar sluiten we aan bij 

indicaties die officiële instanties geven.  

Zo is bijvoorbeeld de indicatie van gemeente dat mensen gebruik mogen maken van de voedselbank een indicatie 

dat het gezin in armoede leeft. In 2017 hebben we op deze manier 175 kinderen weten te bereiken. Door verruiming 

van de toelatingseisen bij de voedselbak verwachten we dat dit aantal gaat groeien.  

Nu richten we ons alleen op de voedselbank maar de toekomst toe hopen meer middelen te verwerven waardoor  

we meer kinderen die in armoede leven kunnen bereiken. 

 

4. ACTIVITEITEN  

De activiteiten die we uitvoeren om ons doel te bereiken zijn:  

• Voor ieder kind van de doelgroep een cadeautje te kopen van het verlanglijstje dat ze inleveren. Dit vinden we 

belangrijk omdat ook deze kinderen dan worden verrast door Sinterklaas en speelgoed krijgen waarover ze 

kunnen vertellen aan anderen  en mee (samen) kunnen  spelen en ontwikkelen.  

 

• Samen te werken met de Lentiz Dalton MAVO/Het Groene Lyceum die voor de kinderen van de voedselbank tot 

10 jaar een feestmiddag organiseren.  

Dat vinden we belangrijk omdat ook deze kinderen dan meedoen aan een Sinterklaasfeest en hierover, net als 

de kinderen die naar het bedrijfsfeest van hun ouders gaan, kunnen meepraten met vriendjes en vriendinnetjes.  

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen van de Lentiz Dalton MAVO/Het Groene Lyceum in het 

kader van de maatschappelijke stage kennis maken met vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid en specifiek met 

het vraagstuk van in armoede opgroeiende kinderen.   

• Geld in te zamelen bij particulieren, organisaties en bedrijven om zodoende het vraagstuk van de in armoede 

opgroeiende kinderen onder de aandacht te brengen.  
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• Inzet te vragen van vrijwilligers om zodoende het vraagstuk van de in armoede opgroeiende kinderen onder de 

aandacht te brengen. 

 

5. SAMENWERKINGSPARTNERS  

Zoals hiervoor al beschreven werkt de stichting samen met de kernpartners  Lentiz Dalton MAVO/Het Groene 

Lyceum, voedselbank Westland en Kiwanis Westland.   

De school is verantwoordelijk voor  het Sinterklaasfeest en organiseert en faciliteert dit feest door het opstellen en 

uitvoeren van het programma, het beschikbaar stellen van het gebouw, de materialen voor het spelletjescircuit en 

de begeleiding van de kinderen tijdens het feest door leerlingen en docenten van de school.  

De voedselbank zorgt voor de geanonimiseerde lijst met kinderen, het uitdelen van de verlanglijstjes en 

uitnodigingen voor het feest en het innemen van de ingevulde verlanglijstjes.  

In de samenwerking wordt de privacy van de kinderen en hun ouders bewaakt.  

Leden van Kiwanis Westland participeren in het bestuur van de stichting. De samenwerking met Kiwanis Westland is 

gericht op het inzamelen van financiële middelen maar de leden van de service club ondersteunen ook met hand en 

spandiensten, het beschikbaar stellen van vervoersmiddelen en opslagruimten enzovoorts.  

Stichting Westlands Sinterklaasfeest zorgt in deze samenwerking voor het verwerven van financiële middelen; public 

relations; inkoopafspraken met speelgoedleverancier; logistieke proces van inkopen, inpakken en vervoeren; 

inkopen voor de koffiecorner tijdens het feest.  

 

6. MIDDELEN  
 

Alle middelen die we ontvangen komen ten goede aan de kinderen in de vorm van cadeautjes en traktaties tijdens 

het feest. Een klein deel van de middelen bestemmen we voor de organisatie denk daarbij aan de kopieerkosten 

voor de verlanglijstjes voor de kinderen. Maar ook hier proberen we door middel van soft sponsoring  de kosten te 

drukken.  

Gelet op onze doelstelling om de doelgroep uit te breiden tot alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool die 

in armoede leven, gaan we proberen het aantal sponsoren verder uit te breiden.  

Het Westlands Sinterklaasfeest kan niet bestaan zonder de steun van onze sponsoren. Tal van bedrijven en 

organisaties in het Westland sponsoren ons met geld.  

Daarnaast zijn er bedrijven en organisaties die ons ondersteunen door middel van soft sponsoring. Denk hierbij aan 

het beschikbaar stellen van de  tuktuk voor de koffiecorner door Bakker Schalke, het springkussen door slager Van 
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Leeuwen, de inzet van de Lentiz Dalton MAVO/Het Groene Lyceum, de inzet van serviceclub Kiwanis, de inzet van de 

voedselbank, de inzet van ad hoc opgetrommelde vrijwilligers uit ons eigen sociale netwerk en de 10% korting op de 

cadeautjes van Intertoys. 

 

7. Overig 

• Beloningsbeleid 
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. 
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.  
 
• Beschrijving administratieve organisatie 
De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester, de voorzitter en de secretaris. 
De balans en de staat van baten en lasten wordt door de penningmeester gemaakt en gepubliceerd. Deze gegevens 
zijn bij het bestuur opvraagbaar. 
 
• Publicatieplicht 
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website : www.westlandssinterklaasfeest.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


