Doelstelling
Als niet officiële club bestaat het team van Sinterklaas Amersfoort uitsluitend uit vrijwilligers
die het Sinterklaasfeest fantastisch vinden en kinderen een warm hart toedragen. Wij hebben
onszelf als doel gesteld om het Sinterklaasfeest op hoog niveau onder de aandacht te
brengen van zoveel mogelijk kinderen. Hierbij schenken wij speciale aandacht aan kinderen
waarbij het vieren van Sinterklaas normaal gesproken niet vanzelfsprekend is. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan kinderen die tussen de wal en het schip zijn geraakt, of anderszins een
steuntje in de rug nodig hebben.
Professionele invulling
In 2005 is Sinterklaas Amersfoort gestart met 3 personen die zich stoorden aan het slechte
aanbod. Hierbij stond primair dat wij op nostalgische en authentieke wijze in een oud
Hollandse sfeer, professionele invulling wensen te geven aan het Sinterklaasfeest. Een
gedachte die, tot op de dag van vandaag, nog steeds zeer hoog in ons vaandel staat.
Investeren in kwaliteit
Vanaf het begin investeren wij zoveel mogelijk in luxe kleding, haarwerk en accessoires om
zoveel mogelijk de gelijkenis van de Sint en Pieten van de TV te benaderen. Dit brengt wel is
waar hoge kosten met zich mee, maar het is gebleken dat dit zeer gewaardeerd wordt. Als je
op topniveau wilt opereren, zijn de kosten van aanschaf, vervanging en onderhoud
aanzienlijk. Om dit alles te kunnen financieren voeren we daarom veel betaalde opdrachten
uit voor particulieren, bedrijven, scholen en instellingen.
Al jaren aan de top
Door het hoge niveau dat wij handhaven zitten we al jaren aan de top en worden we voor
veel leuke en grote klussen gevraagd. Hierbij kunnen wij telkens beschikken over een
aanzienlijke capaciteit enthousiaste vrijwilligers die met veel genoegen deelnemen.
Goede doelen
Hoewel het geen primair doel op zich is, proberen we jaarlijks wat geld vrij te maken voor
goede kinderdoelen. Deze zelfgekozen projecten komen in aanmerking indien wij overtuigd
zijn dat voor de volle 100% onze bijdragen goed worden besteedt.
Huisbezoeken
Ieder jaar bezoeken wij veel gezinnen en maken er in huiselijke sfeer een groot feest van.
Scholen en bedrijven
In Amersfoort maken veel basisscholen van onze diensten gebruik om aan het
Sinterklaasfeest een goede invulling te geven. Ook verzorgen wij steeds meer het
Sinterklaasfeest bij bedrijven. Kijk maar eens op onze website op de pagina ‘Referenties’.
DingDongen
Zodra onze agenda het toelaat bezoeken we ieder jaar onverwacht allerlei instanties zoals
bijvoorbeeld bejaardenhuizen, verzorgingshuizen, crisisopvang voor kinderen of woonunits
van verstandelijk gehandicapten.

