
Jaarverslag 2021 

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar. Ik moet u eerlijk bekennen, persoonlijk had ik 
gedacht dat 2021 er anders uit zou zien dan 2020. In 2020 konden wij als Stichting Sint en 
Pietenactie al geen huisbezoeken afleggen, wegens de maatregelen rondom COVID-19. Als 
ik namens het hele bestuur spreek, hadden wij allemaal verwacht dat 2021 alle 
huisbezoeken fysiek door hadden kunnen gaan. De vaccinatie campagne liep gestaag en het 
aantal besmettingen namen, gedurende de zomer, steeds verder af. Toen we richting de 
winter gingen sloeg het helemaal om, het land kwam wederom in een lockdown en wij 
moesten creatief zijn om alle geboekte bezoeken toch door te kunnen laten gaan. Dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers is ons dat dit jaar ook weer gelukt! 

2021 was een jaar waarin wij desondanks de lockdown niet stilgezeten hebben. Normaal 
gesproken is de eerste zaterdag van oktober de uitreiking van het donatiefonds, deze datum 
is ook de start van het nieuwe ’Sint’ seizoen. De planningstelefoon gaat open waarna 
particulieren en bedrijven ons kunnen inboeken voor een onvergetelijk Sinterklaasfeest. Dat 
was dit jaar ook wel even anders. Doordat wij in 2020, op een enkel bonsbezoek na, 
nauwelijks bezoeken hebben kunnen verrichten. Hebben wij in 2020 niet veel geld op 
kunnen halen. Het geld dat wij opgehaald hadden, was nodig voor investering van ons eigen 
materiaal. 2021 was het jaar waarin wij voor het eerst volledig werkten met roetveegpieten. 
De discussie kent al een lange geschiedenis in Nederland. Veel organisaties en gemeenten 
maakten de stap om over te stappen naar roetveegpieten. Het bestuur heeft begin 2021 de 
knoop doorgehakt en besloten dat ook wij met roetveegpieten de actie zullen voortzetten. De 
kinderen zien immers alleen roetveegpieten op de landelijke televisie en het feest draait om 
hen. Wij hebben positieve reacties ontvangen over onze manier van de presentatie van 
roetveegpiet. Ik denk dat wij als Stichting ontzettend trots mogen zijn hoe we deze innovatie 
hebben doorgevoerd. 

Intocht 
Het Sinterklaasfeest begon 13 november met een onvergetelijke intocht in Katwijk aan zee. 
Het was spannend, de besmettingen liepen op en een verscherping van de landelijke 
maatregelen dreigden boven ons hoofd. Alle vergunningen waren goedgekeurd en vanuit 
Gemeente Katwijk kregen wij groen licht om de intocht door te laten gaan. Gelukkig kon dat 
ook en wat was het een onvergetelijke dag! Een ouderwets gezellige intocht, waarin ieders 
mening werd gerespecteerd. Tijdens de dag probeerden we voldoende afstand tussen elkaar 
te houden en Sinterklaas een warm welkom te heten in Katwijk aan Zee. Waarin wij in 2020 
geen intocht konden organiseren, voelde het erg vertrouwd en warm om samen met elkaar 
Sinterklaas op deze manier welkom te heten in Katwijk.  

 

 

 

 

 

 

 



Bezoeken 
Ondanks de lockdown hebben wij in 2021 wel fysieke bezoeken kunnen afleggen. Er werden 
goede afspraken gemaakt met bedrijven en scholen en zo konden wij op 1,5 meter en in een 
goed geventileerde ruimte het Sinterklaasfeest doorgang laten vinden.  

De lockdown werd redelijk laat in het jaar aangekondigd. Onze agenda stond aardig vol met 
bezoeken en als bestuur hadden we een aantal keuzes. We konden de bezoeken digitaal 
afleggen, via een bons bezoek of alle bezoeken annuleren. Daar waar wij in 2020 enkele 
bezoeken digitaal hebben afgelegd, was dit voor ons geen optie. We misten de interactie en 
huiselijke gezelligheid, die juist tijdens een 
huisbezoek ontzettend sfeervol zijn. We hebben 
gekozen om voor bons bezoeken te kiezen.  

Bij elk gepland bezoek klopten we aan bij de deuren 
en maakten we aan de voor/achterdeur een klein 
sinterklaas feest samen met aanwezigen. Een leuk 
alternatief als we kijken naar de andere opties die 
wij als bestuur hadden. Al met al hebben we nog 
een drukke week gehad met veel bons-bezoeken.  

Lichtjesoptocht 
Daar waar de intocht doorgang kon vinden, werden 
de maatregelen een aantal dagen later flink 
aangescherpt vanuit de overheid. De commissie die 
zich buigt over de lichtjesoptocht achtte het niet 
veilig om de lichtjesoptocht door te laten gaan. 
Enkele opties van een lokale optocht zijn nog zeker 
ter sprake geweest, alleen werd het doel van de lichtjesoptocht dan niet nagestreefd. Met de 
lichtjesoptocht willen wij juist dat extra geld ophalen, welke wij kunnen doneren aan een 
goed doel. Omdat dit niet behaald kon worden, heeft het commissie in goed harmonie met 
het bestuur besloten om de lichtjesoptocht te cancelen.  

Raboclubsupport  
Ook dit jaar hebben wij meegedaan aan de Raboclubsupport. Dankzij vele stemmen van 
hebben wij het prachtige bedrag van €807,03 opgehaald. Dit geld gaat geïnvesteerd worden 
in het onderhoud van pakken en aanschaf van nieuwe kostuums. 

Nieuwe website  
Achter de schermen is in 2021 hard gewerkt om een nieuwe website op te kunnen zetten. 
AtSea Media en Design heeft ons geholpen om een nieuwe website te ontwikkelen. Wij zijn 
ontzettend trots op een samenwerking met een jong Katwijks bedrijf. De hoop is dat deze in 
loop van 2022 live gaat. Houdt onze Social Media kanalen daarom ook goed in de gaten! 

2021 was zoals ik het verslag begon een bijzonder jaar. Een jaar welke voor vele een 
onverwachte wending heeft gekregen. Ondanks alle maatregelen hebben wij met al onze 
vrijwilligers geprobeerd een zo succesvol mogelijk Sinterklaasfeest voor eenieder te 
organiseren. Ik wil hen allen enorm bedanken voor hun inzet! Als laatst wil ik ook DSV 
verzorgd leven bedanken voor het beschikbaar stellen van een ruimte. Dankzij de hulp van 
deze organisatie kunnen wij onze actie vanuit een geschikte plek doorgang laten vinden.  

 

 



Ik wens u allen veel gezondheid en geluk toe. 

Namens het bestuur Sint en Pietenactie  

Willem Houwaart 
Secretaris. 

 


