
Financieel	  Verslag	  Stichting	  Op	  de	  Hoge	  Daken	  2013	  	  

	  

Inkomsten	   Bedrag	   Uitgaven	   bedrag	  
Jaarlijkse	  Subsidie	  gemeente	  Castricum	  	   €	  	  450	   Vergoeding	  aan	  Deelnemers	  optocht	  

(muziek)verenigingen	  en	  koets	  	  	  
€	  	  	  580	  

Zakelijke	  sponsors	  
	  

€	  3050	   Materiaalkosten	  optocht	  en	  Kerk	   €	  	  	  400	  

Donatie	  	  van	  een	  opgeheven	  
vereniging	  	  

€	  	  	  500	   Beeld	  en	  geluid	  feest	  kerk	   €	  1600	  

Eenmalige	  extra	  subsidie	  gemeente	  
Castricum	  	  	  

€	  	  	  350	   Snoepgoed	   €	  	  	  906	  

Vrienden	  van	  de	  Intocht	  
	  

€	  	  	  188	   Huur	  kledij	  Pieten	   €	  	  	  800	  

Totaal	  Inkomsten	   €	  4538	   Totaal	  Uitgaven	   €	  4286	  
	  

	  

Verslag	  uitgevoerde	  activiteiten	  2013	  

Op	  13	  november	  	  14:15	  startten	  de	  pieten	  in	  Winkelcentrum	  Geesterduin	  	  met	  het	  maken	  van	  een	  	  
feestje	  in	  het	  winkelcentrum	  en	  	  vooral	  op	  het	  feestpodium	  op	  de	  parkeerplaats	  aan	  de	  Soomerwegh	  
(Voor	  Blokker).	  

Om	  14:30	  arriveerde	  Sinterklaas	  in	  een	  mooie	  koets	  getrokken	  door	  twee	  Friese	  paarden.	  	  Na	  een	  
dansje	  en	  een	  liedje	  	  en	  een	  handje	  aan	  de	  kinderen	  startte	  de	  optocht	  om	  15.00	  uur.	  	  

Vele	  kinderen	  en	  ouders	  begeleidden	  de	  Sint	  en	  60	  pieten	  	  over	  de	  Soomerwegh	  langs	  het	  
gemeentehuis	  naar	  de	  C.F.	  Smeetslaan,	  	  door	  de	  Torenstraat,	  	  de	  Pernéstraat	  	  en	  de	  Burgemeester	  
Mooijstraat	  	  naar	  de	  	  dorpstraat	  ,	  waar	  de	  optocht	  eindigt	  	  bij	  de	  Pancratiuskerk.	  

In	  de	  Pancratiuskerk	  	  werd	  de	  Sint	  verwelkomd	  door	  de	  burgemeester	  en	  pastoor	  en	  een	  volle	  kerk	  
met	  meer	  dan	  1000	  kinderen.	  	  Hier	  werd	  een	  klein	  uurtje	  	  een	  prachtig	  feest	  gehouden.	  	  

De	  camera	  mensen	  van	  het	  mediacollege	  brachten	  het	  Feest	  en	  de	  Sint	  prachtig	  in	  beeld	  op	  de	  grote	  
schermen	  zodat	  alle	  kinderen	  in	  de	  kerk	  de	  gebeurtenissen	  goed	  konden	  volgen.	  	  

Na	  afloop	  kreeg	  ieder	  kind	  een	  kleine	  tractatie	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  Sint	  te	  begroeten	  en	  met	  
hem	  op	  de	  foto	  te	  gaan.	  

De	  foto’s	  zijn	  te	  vinden	  op	  de	  website.	  	  (www.sinterklaascastricum.nl)	  	  	  	  	   	   	   	  


