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Inleiding 
De eerste Kerstnacht in Sportstad Heerenveen vond in 2006 plaats. We speelden al langer met het 
idee van een evenement op kerstavond. Het ontbrak tot dan toe aan een locatie met voldoende 
capaciteit. Met de komst van Sportstad in Heerenveen kwamen wens en mogelijkheden samen.  

De initiatiefnemers, John Verrijk, Siebe Sijtsema en Jan Durk de Jong richtten in het najaar van 2006 
een stichting op, die zich ten doel stelt laagdrempelige eigentijdse kerstnachtvieringen voor jong en 
oud te organiseren. Daarin zouden zingeving en plezier, geloof en samenleving, kerk en wereld, hand 
in hand gaan. Als locatie werd ‘Sportstad Heerenveen’ gekozen. 
 
Doelstelling 
De Stichting biedt op Kerstavond een aantrekkelijk programma met als doel samen zó Kerst vieren 
dat mensen inspiratie, bezieling en zingeving ervaren door het kerstevangelie. Daarbij maakt de 
organisatie gebruik van interreligieuze, interculturele en sportieve elementen. De doelgroep is breed, 
namelijk de inwoners van Heerenveen en omgeving. 
 
Subdoelen 

- Diaconaal: aandacht voor aan gekozen thema’s gerelateerde goede doelen 
- Leefbaarheid: verbinding tot stand brengen tussen inwoners van Heerenveen en omgeving, 

ongeacht afkomst, religie of maatschappelijke status. 
- Verbinding: bezoekers een plezierige avond bezorgen, met name voor wie behoefte hebben 

aan gezelligheid, samenzijn. 
- Sport en cultuur: bekendheid vergroten van culturele gezelschappen en sportverenigingen. 

 
Programma 
Het geboden programma is avondvullend. Mensen zijn vrij om te komen en te gaan wanneer men 
wil. De toegang is gratis. Er is een collecte voor het bijdragen in de kosten. Jaarlijks kiest de 
commissie een thema als basis voor het programma.  
 
Het programma volgt de volgende hoofdstructuur: 
 
Vanaf 19.00 uur:   

- Instuif met sport en spel voor kinderen;   
- Muziekkorpsen, koren, dansgroepen; 
- Tijd voor ontmoeting. 

 

Stichting Kerstnacht Heerenveen  
P/a Andries Visser 

Skipper 28 
8456 JB  De Knipe 

0513 68 91 28 
vrienden@kerstnachtheerenveen.nl 

www.kerstnachtheerenveen.nl 
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Vanaf 20.00 uur:  
- Kerstnachtdienst met medewerking van het Groot Heerenveens Kerstkoor, het Heerenveens 

kinderkerstkoor, muziekkorpsen, dansgroepen, etc.  
- Bekende en minder bekende Heerenveners uit sport en samenleving werken mee. Ze komen 

van verschillende achtergronden, culturen en religies: voetballers van SC Heerenveen, 
turners, schaatsers, asielzoeker, dansgroepen, de burgemeester, etc. 

 
Na afloop:  

- Afterparty met Chocomelk en Glühwein. 
 
Kerstnacht in cijfers 
Programma op kerstavond:  van 19.00 tot 23.00 uur 
Kostenraming:    € 20.000,00 – 25.000,00 
Aantal bezoekers:   3000 (beperkt door de brandweervoorschriften) 
Aantal vrijwilligers:  80 - 100 in de voorbereiding en tijdens de avond 
Vrijwillige deelnemers:   300 - 350 (gelegenheidskoren, korpsen en muzikanten, verenigingen) 
Bestuur :   5 personen 
Projectteam:   12 – 14 personen 
 
Samenwerkingspartners 
Verschillende medewerkende organisaties en bezoekers halen inspiratie uit hun geloof. Daarnaast 
waarderen bezoekers het evenement vanwege het samenbindende karakter en de ontmoeting rond 
kerst, traditiegetrouw de periode in het jaar waarin mensen elkaar opzoeken. Het evenement draagt 
zo merkbaar bij aan leefbaarheid in Heerenveen.  
 
Samenwerkingspartners zijn onder andere de Gemeente Heerenveen, Sportstad Heerenveen, 
verschillende facilitaire bedrijven, sportverenigingen, koren en korpsen. 
Ook docenten en studenten van het Friesland College werken mee op projectbasis. Studenten 
kunnen studiepunten verdienen door mee te werken. CIOS-studenten organiseren en begeleiden het 
sport- en spelgebeuren. Studenten van andere opleidingen worden ingezet als etaleurs of in 
beveiliging en horeca, bij multimedia. Stichting Kerstnacht en Sportstad Heerenveen fungeren als 
stagebegeleiders.  
 
Steun voor Kerstnacht Heerenveen 
De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers voor inrichting en organisatie, maar ook in het 
avondprogramma; solisten, sprekers, koren, dansgroepen, sportgroepen en dergelijke werken 
belangeloos of tegen onkostenvergoeding mee. We vragen bekende en minder bekende inwoners 
van Heerenveen en omgeving mee te werken. We krijgen sponsoring van bedrijven uit de omgeving. 
Gemeente Heerenveen steunt en werkt mee omdat men de samenbindende kracht ziet van het 
evenement. ‘Vrienden van Kerstnacht Heerenveen’ steunen met een jaarlijks gift. We krijgen steun 
van de Raad van Kerken, van verschillende lokale kerkgemeenschappen en van een aantal fondsen. 
Op de avond zelf collecteren we onder de bezoekers ter dekking van de onkosten. 
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Continuïteit en ontwikkelingen 
Vanaf de oprichting is het programma vanuit een enthousiaste kerngroep georganiseerd, het 
projectteam. Leden van het projectteam werken met themagerichte werkgroepen aan de uitwerking 
van de plannen. We krijgen hulp van vrijwilligers op allerlei gebied. Samen vormen ze een 
indrukwekkende groep mensen die bijdraagt door een taak op zich te nemen.  
 
De voortdurende werving zorgt ook voor vernieuwing. Naast de regionale en lokale pers gebruiken 
we voor oproepen onze eigen website, nieuwssites en Facebook. Mensen werken graag mee aan 
zo’n leuk evenement! 
 
Ervaringen zijn in draaiboeken vastgelegd en is er stabiele bemensing van het projectteam. Er is bij 
verloop voldoende animo om open plekken op te vullen. Daarmee is de continuïteit in de organisatie 
gewaarborgd. Bovendien brengen nieuwe collega’s ook nieuwe ideeën in en zorgen voor verbreding 
en verdieping van de beschikbare deskundigheid. 
 
Vanuit het thema ‘leefbaarheid’ speelt het ontmoetingsaspect een belangrijke rol.  Dat willen we 
graag verder uitbreiden. Het idee. Om het Grand Café bij Trinitas in de kerstperiode open te stellen 
voor bezoekers is daar een voorbeeld van; het bieden van een gastvrije plek, “een praatje met een 
oliebol”. Een fijne plek voor wie dat juist dan even nodig hebben.  
 
Bestuur en projectorganisatie van stichting Kerstnacht Heerenveen 
De stichting heeft een 5-koppig bestuur (momenteel 3 leden). Het bestuur heeft de rol van initiator, 
aanjager, bewaker van de doelen. Het bestuur is uitgebreid met een projectteam dat zorg draagt 
voor de praktische organisatie van het evenement. De taken zijn verdeeld volgens bijgaand schema 
(situatie 2021). Het projectteam gebruikt ‘gelegenheidsteams’ met vrijwilligers, die als commissies en 
werkgroepen zorgdragen de uitvoering van deeltaken.  

Naam                                       Beroep Verantwoordelijkheid 
Loek Iedema Directeur CBS de Burcht Voorzitter 
Dorette van Houten Predikant Programma en presentatie  
Vacature  Secretaris, vrijwilligersbegeleiding 
Andries Visser Register Accountant Penningmeester en contactadres 
Martijn van de Wal Docent Voortgezet onderwijs Organisatie en opbouw 
Douwe Wijbrands Chef-redactie NDC  Public Relations en website 
Jan Durk de Jong Zelfstandig trainer consultant  Commissie fondsenwerving 
Janneke van der Zee Beeldend kunstenaar Aankleding zaal 
Rinske Schoenmaker Coördinator evenementen Sportstad Accommodatie, CIOS-studenten 

sportprogramma 
Anina Westra Opleidingsconsulent Ontwikkeling draaiboeken en 

structuur projectorganisatie  
Roelien Hofsteenge Pastoraal werker Verbinding met samenleving 
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Blik op de toekomst 
Covidlessen en continuïteit 
We hebben van de afgelopen ‘covid-jaren’ geleerd, dat het kunnen organiseren van een grootschalig 
evenement, zoals Kerstnacht in Sportstad, niet alleen met voldoende (financiële) middelen te maken 
heeft, maar ook met omgevingsfactoren, die we niet altijd in de hand hebben. Als bestuur willen we 
ons daarom verdiepen in de vraag of en hoe we de stichtingsdoelen kunnen bereiken met andere 
middelen of door toevoeging van andere elementen in het evenement. Daarbij vragen we ons ook af 
van welke alternatieve vormen we gebruik zouden kunnen maken wanneer de omstandigheden 
daarom vragen.  
 
Versterken van het bestuur 
Als bestuur willen we met elkaar en met het projectteam in gesprek over de vraag hoe we de 
continuïteit van de stichting kunnen borgen. Wat is er nodig om de stichting zo in te richten dat we 
ook bestuurlijke continuïteit bereiken. Is het een kwestie van ‘voldoende poppetjes in het bestuur of 
zijn er andere opties?  
 
Behoefte aan nieuwe geldstromen 
De jaarlijks opgestelde dekkingsplannen voorzien in sponsorinkomsten van ca. € 15.000. De stichting 
benadert daartoe een kring van bedrijven met de vraag om een (herhaalde) bijdrage. Daarnaast doet 
de stichting aanvragen bij vermogensfondsen en pleegt extra inspanningen om het aantal sponsoren 
uit te breiden. Met de collecte tijdens het evenement en giften van een kring van vrienden is het 
mogelijk de begroting sluitend te maken.   
 
De sponsorbijdragen wisselen. Ze volgen de conjunctuur. Na een economische dip in de beginjaren 
hebben we nu te maken met de gevolgen van corona. We merken dat voor bedrijven een financiële 
bijdrage dan soms te veel gevraagd is. We blijven zoeken naar mogelijkheden waarmee de 
activiteiten van Stichting Kerstnacht Heerenveen financieel kunnen worden ondersteund.  

Wat anderen zeggen 
Voortzetten van het evenement is belangrijk; in Heerenveen is dit het enige evenement van deze 
omvang en van dit karakter. Bezoekers waarderen het enorm, zo blijkt uit de reacties die de 
organisatie na afloop heeft ontvangen bij eerdere jaargangen.  
Een paar citaten: 
• Onze complimenten voor deze kerstavond. Voor de gezelligheid, voor de goede organisatie voor 

de wijze waarop jullie mensen samengebracht hebben.  
• Bij deze willen wij de organisatie een groot compliment geven voor deze geweldige kerstavond in 

sportstad Heerenveen. Eigentijds, zinvol, het kerstverhaal gaat opnieuw leven. 
• Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Wat een geslaagde avond. Ik heb er een bijzonder 

goed gevoel aan overgehouden. Jullie doelstelling ken ik niet, maar zal ongetwijfeld zijn 
"laagdrempelig” en “iedereen is welkom”. Ik voelde me heel erg welkom, ook al heb ik niets met 
het kerstverhaal an-sich; dank jullie wel 

• Ik wil jullie als bestuur graag een groot compliment geven hoe e.e.a. is georganiseerd en ook 
inhoudelijk in elkaar zat. Volgend jaar mee doorgaan.  

• Het was een geweldige avond; Bedankt voor alle voorbereidingen en de uitvoering.  
• Een geweldig initiatief; erg professioneel! Wat een opkomst!  Bedankt.   
• Geweldig wat een samenzijn; dit heeft Heerenveen nodig; doorgaan! 


