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Inleiding 

 

De Stichting is na het overlijden van burgemeester Johan Stekelenburg in 2004 

opgericht. 

Met het als belangrijkste doel om het gedachtegoed van deze burgemeester in de 

praktijk te brengen, te weten: 

Het stimuleren van maatschappelijke participatie voor kinderen in de Tilburgse 
samenleving.  

Of anders gezegd: ongeacht ras, sexe of af- en herkomst, iedereen moet kunnen 

meedoen aan en participeren in de Tilburgse samenleving. 

 

Het werkgebied van de JSS omvat het gehele grondgebied van de gemeente 

Tilburg. 

 

De Stichting richt zich daarbij op jeugdige Tilburgers, waarbij de focus ligt op de 

leeftijd van 0 tot en met 12 jaar, zonder jeugd in de leeftijdscategorie van 12-16 

jaar op voorhand uit te sluiten. Het hangt er bij het honoreren van activiteiten 

vooral van af of de activiteiten aansluiten bij het doel van de JSS. 

 
In Tilburg leven ongeveer 5.000 kinderen onder de zogenoemde armoedegrens. 

Daardoor kunnen zij in veel gevallen niet deelnemen aan maatschappelijke 

activiteiten en daardoor ook niet of in zeer beperkte mate participeren binnen de 

samenleving. 

 

Vanaf de oprichting is het parool: de JSS voor en door Tilburgers. 

 

Een beroep doen op Tilburgers die het beter dan gemiddeld hebben om door middel 

van een gift of schenking het mogelijk te maken dat kinderen kunnen deelnemen 

aan activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke en maatschappelijke 

ontwikkeling. Immers, in Tilburg telt en doet iedereen mee. 

 

De JSS onderneemt zelf geen activiteiten maar ondersteunt initiatieven en 
activiteiten van derden in Tilburg, gericht op het doel en de doelgroep van de JSS. 

 

Iedere euro die de JSS ontvangt gaat rechtstreeks naar activiteiten en projecten. 

De stichting heeft of neemt zelf geen medewerkers in dienst. 

 

 

Doelstellingen 

 

Zoals hierboven al gezegd is het belangrijkste doel het stimuleren van 

maatschappelijke participatie van kinderen binnen de Tilburgse samenleving. 

 



De JSS is geen overheid(sinstelling). De stichting richt zich daarom ook niet op de 

eerste levensbehoeften van kinderen. De bijdrage van de JSS treedt daarom ook 

niet in de plaats van overheidstaken en – activiteiten. 

 

De stichting richt zich in het bijzonder op maatschappelijk kleinschalige activiteiten, 

die door derden worden opgezet en uitgevoerd. 

 

De bijdrage van de JSS is vooral bedoeld als aanvulling op initiatieven van anderen. 

 

In deze zin kan de bijdrage van de JSS worden beschouwd als het stimuleren van 

initiatieven in Tilburg waardoor het kinderen mogelijk is beter en duurzamer 

maatschappelijk te participeren. 
 

Samengevat: 

De Stichting voert zelf geen activiteiten uit maar wil actief bijdragen aan initiatieven 

van derden die bijdragen aan maatschappelijke participatie van kinderen binnen de 

Tilburgse samenleving. 

 

Strategie 

 

De Stichting brengt haar bestaan en haar activiteiten via de eigen website en via 

gangbare publieke mediakanalen in Tilburg onder de aandacht. 

 

Het doel is tweeledig: enerzijds potentiële gevers van giften en schenkingen 
attenderen op het werk van de stichting, en anderzijds initiatiefnemers van 

activiteiten de mogelijkheid bieden een beroep te doen op de stichting voor een 

aanvullende financiële bijdrage voor hun activiteiten. 

 

De bestuursleden van de JSS willen op beide punten een actieve rol vervullen.  

Door enerzijds de stichting expliciet onder de aandacht te brengen bij voor de 

stichting interessante bedrijven en instellingen en anderzijds goed voeling te 

hebben met maatschappelijke organisaties binnen de samenleving. 

 

De JSS heeft als zodanig geen eigen doelstellingen als het gaat om het bevorderen 

van maatschappelijke participatie van en door kinderen, maar richt zich in de 

eerste plaats op het ondersteunen van initiatieven van derden. 

 
De polsstok van de JSS reikt zo ver als er inkomsten van derden worden verkregen. 

 

De bijdrage van de JSS heeft in beginsel altijd een aanvullend karakter. 

 

Iedere aanvraag om een bijdrage wordt steeds weer en opnieuw beoordeeld op 

grond van het feit waarin het project of de activiteit aansluit bij het doel van de 

Stichting. Aanvragen met een meer structureel karakter worden steeds van geval 

tot geval bezien en beoordeeld. 

 

 



De JSS wil niet in de plaats treden van c.q. niet als vervanging dienen voor andere 

maatschappelijke instellingen die hetzelfde of grotendeels hetzelfde oogmerk 

hebben. Zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld of het Jeugd Sport Fonds. 

In dergelijke situaties verwijst de JSS door naar de meest voor de activiteit in 

aanmerking komende organisatie c.q. instelling. 

 

JSS is geen subsidieverstrekker, maar een stimulator voor initiatieven die de 

maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren wil bevorderen. 

 

De Stichting is opgericht voor de duur dat er inkomsten worden gerealiseerd, 

waardoor initiatieven van derden kunnen worden ondersteund. 

Het bestaansrecht van de Stichting is als zodanig geen doel of uitgangspunt. 
 

Wel wil de Stichting zich beijveren en actief inzetten voor het verkrijgen van 

geldmiddelen waardoor het mogelijk is een stimulerende rol te (kunnen blijven) 

vervullen binnen de Tilburgse samenleving. 

 

De Stichting en haar bestuursleden willen aan zowel de gevers- als de 

ontvangerszijde geworteld zijn in de Tilburgse samenleving. 

Communicatie en het netwerken vormen daartoe geschikte instrumenten. 

 

Samengevat: 

De JSS is geen subsidieverlenende organisatie maar een stimulator om initiatieven 

van derden die gericht zijn op doel en de doelstellingen van de Stichting support te 
geven, zonder dat er een financiële afhankelijkheid bestaat of ontstaat tussen de 

initiatiefnemers en de Stichting. 

 

 

Profiel 

 

De JSS kiest bewust voor een bescheiden profiel en laat zich daarin leiden door het 

gedachtegoed van burgemeester Stekelenburg: het stimuleren van 

maatschappelijke participatie door kinderen en jongeren die door 

(thuis)omstandigheden daartoe niet of veel minder goed in staat zijn. 

 

Van de bestuursleden wordt gevraagd c.q. verwacht dat zij in voldoende mate 

kennis van en affiniteit hebben met de Tilburgse samenleving. 
Die kan enerzijds gericht zijn op de “markt” van potentiële geldgevers en anderzijds 

op initiatieven/initiatiefnemers gericht op het daadwerkelijk bevorderen van de 

maatschappelijke participatie door hun activiteiten. 

 

Hierdoor kunnen de bestuursleden een goede intermediaire rol vervullen in het 

bijeen brengen van geldmiddelen en de uitvoering van activiteiten in de stad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


