










3                ALGEMEEN

3.1                Inleiding

Na het overlijden van Johan Stekelenburg, burgemeester te Tilburg, in september 2003, is door een aantal

personen uit de naaste omgeving van Johan met goedvinden van zijn weduwe Heleen Hoekstra het initiatief

genomen tot de oprichting van de Johan Stekelenburg Stichting. Als burgemeester voelde Johan zich vooral

betrokken bij de mens die hij in zijn gemeente tegenkwam. Die mens de kans geven zich individueel te

ontplooien, zag Johan als een primaire uitdaging van het overheidsgezag. Zijn speciale belangstelling ging

daarbij uit naar de kansarme jongste jeugd.

Geconstateerd moet worden, dat deze kansarme groep in Tilburg groter is dan veelal wordt onderkend.

Voldoende reden om Johans gedachtegoed op te pakken en via de stichting met zijn naam te proberen zijn

gedachten ook na zijn afscheid in daden om te zetten.

De Johan Stekelenburg Stichting is opgericht in 2004. Het heeft het bestuur deugd gedaan dat mevrouw

Heleen Hoekstra zich sinds de oprichting bereid heeft getoond als bestuurslid deel te nemen aan het

bestuurscollege.

3.2                Doelstelling

De stichting heeft ten doel kansarme kinderen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen tot

onafhankelijke mensen, die in vrijheid zelfstandig hun toekomst kunnen inrichten en voorts al het geen met een

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het

woord.

3.3                Bestuur

Het bestuur van de Johan Stekelenburg Stichting bestond in 2018 uit de volgende personen:

� De heer Wilhelmus T.G. Bens, voorzitter.

� Mevrouw Harriëtte Koning, secretaris.

� De heer Ronald Overbeek Bloem, penningmeester.

� Mevrouw Helena M. Hoekstra.

� De heer Nicolaas van Mourik.

� Mevrouw Astrid M.M. Venes.

� De heer Cornelis M.A. Nouwens.

� De heer Marcel A.M. van de Rande.

� De heer Petrus M. van der Velden.

� Mevrouw Catharina W.M. Zandbergen.

� Mevrouw Catharina R.G. de Jong.
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