
 

Functieprofiel  
Sint Commissie 
Stichting Vakantiespel 
 
 

 

Functieprofiel Voorzitter Sint Commissie 

Inhoud van de functie 

Samen met de leden van de Sint Commissie is de voorzitter verantwoordelijk voor de organisatie van 

de Sintactiviteiten (‘Sint in Alphen’) van Stichting Vakantiespel. De hoofdactiviteiten zijn onder te 

verdelen in intocht en verhuur. De voorzitter coördineert de werkzaamheden en legt verbinding met 

de andere commissies. De voorzitter maakt deel uit van het bestuur van Stichting Vakantiespel en is 

medeverantwoordelijk voor de continuïteit ervan. Bij voorkeur heeft de voorzitter ook een actieve 

rol in de VakantieSpelweek in de zomer of is bereid deze te vervullen.  

 

Taakomschrijving en verantwoordelijkheden 

 (Mee)beslissen en adviseren in en aan het bestuur vanuit zijn/haar aandachtsgebied 

 Maken en bewaken van een jaarplanning voor terugkerende activiteiten en een 
operationeel draaiboek 

 Procesbewaking van de gehele planning van de intocht en de verhuur 

 Samen met de commissieleden zich gedurende het jaar bezighouden met: algemene 
Sintzaken op het gebied van planning, financiën, materiaalbeheer, pr-zaken, 
klantcontacten, vrijwilligers en facilitaire zaken; de voorzitter is binnen de commissie 
eindverantwoordelijk   

 Creëert een plezierige sfeer gericht op samenwerking en ontwikkeling 

 Zorgt voor een optimale Sinterklaasbeleving bij de activiteiten 

 Bewaakt een gezond financieel resultaat van de Sinterklaasactiviteiten 

 In samenwerking met het vrijwilligersteam:  
o Werving en optimale inzet van vrijwilligers, 
o Ontwikkeling van vrijwilligers en hun verbinding aan Stichting Vakantiespel; 
o Stimuleert de ontwikkeling van de commissieleden 

 Is de verbindende schakel tussen de Sint Commissie en de overige commissies van de 
stichting 

 Draagt de visie van de Sintactiviteiten uit 
 
Competenties 

 Leidinggevende ervaring is een pré 

 Sterk in plannen en organiseren 

 Duidelijke prioriteiten kunnen stellen 

 Teamspeler en motivator, verbindende factor 

 Proactieve werkhouding 

 Flexibel in tijdbesteding en omgang met druk 

 Besluitvaardig  

 Innovatief 

 Zorgvuldig en accuraat 

 Oplossingsgericht 

 Affiniteit met het Sinterklaasfeest en Het VakantieSpel.  
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Tijdsbesteding 
Je hebt de intentie om de functie minimaal drie jaar te vervullen. Gedurende het jaar woont de 
voorzitter Sint Commissie 1x per maand de bestuursvergadering bij. Daaruit kunnen nog extra 
overleggen of actiepunten voortvloeien. Daarnaast organiseert de voorzitter 1x per maand een 
Sintvergadering en schuift regelmatig bij subvergaderingen aan gedurende het jaar. 
De (voorbereidingen van de) Sintactiviteiten starten medio april waarbij een piek in werkzaamheden 
ligt van medio oktober tot en met de eerste week van december. 
De tijdsbesteding ligt rond de 12 uur per maand en tijdens de piekmaanden kan dit oplopen tot 
ongeveer 20 uur per maand. 

 


