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Beleid Stichting ‘Sinterklaas in Leiden 2015 – 2017
1. Organiseren intocht Sint-Nicolaas in Leiden
De stichting Sinterklaas in Leiden (hierna SIL) heeft als doel de jaarlijkse intocht van SintNicolaas en zijn gevolg in de sleutelstad te organiseren in de opdracht van de gemeente Leiden
of één daaraan gelieerde organisaties.
Deze intocht zal georganiseerd worden naar de beste tradities zoals Leiden die kent. Na een
boottocht zal de stoomboot aanleggen in de buurt van het centrum. Vooraf zal hier het wachtende
publiek met diverse optredens vermaakt worden. Sint-Nicolaas zal na aankomt door de
burgemeester ontvangen worden en toegesproen. Vanaf de aanlegplaats volgt een optocht met
Sint te paard door de historische binnenstad. Op het Stadhuisplein zal Sinterklaas worden
toegesproken en –gezongen.
2. Sponsorprogramma
SIL beheert geen eigen vermogen en is voor de organisatie van de intocht afhankelijk van een
jaarlijkse bijdrage van het Centrum Management Leiden.
Daarnaast zal er een sponsorprogramma worden opgesteld en uitgevoerd, met als doel eigen
inkomsten te creëren en hiermee de intocht kwalitatief te verbeteren.
Er zal vooral aandacht zijn voor kleine sponsoren. Er zal, indien mogelijke, een wens worden
ingediend bij het Rabobank wensenfonds.
3. Samenwerking Huis van Sinterklaas, georganiseerd door het Centrum
Management Leiden
De samenwerking zal ook de komende jaren zichtbaar worden aan een duidelijke koppeling
tussen de intocht en het Huis van Sinterklaas, zoals een gezamenlijk thema of verhaallijn.
Gestreefd wordt om de vrijliggers zoveel mogelijk aan beide evenementen te laten deelnemen.
Voor het publiek, met name de kinderen, is er maar één Sinterklaas. Eenduidigheid in
communicatie, vooral in de afzender van de berichten, is daarbij wenselijk.
4. Mediapartner
Het bestuur wil de mogelijkheden onderzoeken met een mediapartner in zee te gaan om het
thema en verhaallijn van de intocht en het Huis van Sinterklaas op de lokale televisie te brengen.
5. Landelijke intocht Sint-Nicolaas naar Leiden
Het initiatief en de coördinatie voor het naar Leiden halen van de TV-intocht van Sinterklaas ligt
bij de gemeente Leiden. Als Stichting Sinterklaas in Leiden zijn we nog maar net opgericht, maar
binnen de mogelijkheden die wij hebben, zullen wij de nominatie van Leiden als stad voor de
landelijke intocht van harte steunen. Leiden heeft een een prachtige historische binnenstad, die
prima kan fungeren als decor voor deze intocht. Ook bij het daadwerkelijk plaatsvinden van de
intocht in Leiden, zijn wij graag binnen de kaders die de NTR stelt, van de partij

