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Voorwoord
Evenals voorgaande jaren hebben we de intocht en het feest in de Pancratiuskerk weer op dezelfde wijze
uitgevoerd. Ook dit jaar was het weer een succes. Bijna 1500 kinderen, opa’s en oma’s hebben weer van het
feest in de Pancratiuskerk genoten. Meer dan 100 vrijwilligers (60 pieten, chauffeurs, EHBO, muziek, , dansers,
verkeersbegeleiders) zijn de gehele dag in touw geweest. Ook dit jaar weer een succes.

Organisatie
Doelstelling van de stichting is om de jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas in Castricum te waarborgen
Het beleidsplan is Sponsorgelden en vrijwilligers voor de intocht te werven. Met de verworven gelden en
vrijwilligers de intocht van Sint Nicolaas in Castricum te organiseren.

Activiteiten
Na de evaluatie van de intocht 2018 zijn in december de toezeggingen binnen m.b.t. medewerking intocht
2019 van :
·
·
·
·
·
·

de kerk m.b.t. gebruik ruimte
de muziekverenigingen voor hun deelname in de intocht
beeld en geluid voor hun medewerking in de kerk
Het bedrijf van de vrachtwagen als podium bij winkelcentrum Geesterduin
de presentatoren
de koets en koetsier

Gedurende de periode januari t/m oktober is zeer frequent overleg dagelijks bestuur en vertegenwoordigers
van de verschillende werkgroepen om de acties naar aanleiding van de draaiboeken uit te voeren:
·
·
·
·

sponsoring
route en beveiliging
aanvragen vergunningen
deelnemers optocht en Pieten, dit jaar voor het eerst ook aantal roetveegpieten

Op zaterdag 16 november 2019 werd onder prima weersomstandigheden een sfeerrijke optocht verzorgd met
twee keer een grandioos onthaal van de Sint in de Pancratiuskerk.
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