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Algemeen 
 
 
Stichting Jeugdwerk Stratum is op 8 oktober 1960 opgericht met als doel: het bevorderen 
en ondersteunen van jeugd- en jongerenwerk en –activiteiten in Eindhoven. Van 
oorsprong had de Stichting een (katholiek) kerkelijke grondslag, echter door de jaren 
heen is deze grondslag minder belangrijk geworden. Met het niet meer gebruiken het 
Vossenhol, de locatie aan het Servaasplein in Eindhoven, zijn ook de laatste bindingen 
met de katholieke kerk (de parochie en het bisdom) komen te vervallen. Daarnaast 
hebben alle perikelen rondom het verlaten van het Vossenhol en het zoeken naar nieuwe 
geschikte locaties het besef van professionalisering en het zoeken naar alternatieve 
bronnen vergroot.  
 
 
 
 
 
Werkwijze 
 
 
Bestuursleden van Stichting Jeugdwerk Stratum hebben vrijwel allemaal een achtergrond 
vanuit het vrijwillig jeugdwerk. Daarnaast hebben zij expertise op andere vlakken en een 
eigen netwerk. Deze kennis en ervaringen worden ingezet bij de vraagstelling en het 
vinden van oplossingen die jeugd- en jongerenorganisaties aan de Stichting voorleggen. 
De bestuursleden zetten zich hierbij vrijwillig en kosteloos in.  
 
De vragen die de Stichting vanuit jeugd- en jongerenorganisaties voorgelegd krijgen 
variëren van hulp bij het organiseren van activiteiten, hulp bij aanschaf van (groot) 
materieel, het aanvragen van subsidies, oplossen van bestuurlijke problemen, hulp bij 
huisvestingsproblemen, tot het doorlopen van juridische procedures, etc. Naast het 
vraaggericht ondersteunen van jeugd- en jongerenorganisaties heeft de Stichting met 
enige regelmaat contact met de Gemeente Eindhoven over het jeugd- en subsidiebeleid. 
 
 
 
 
  
Casus: “Scouting Père Kersten Stratum” 
 
 
De volgende casus over Scouting Père Kersten Stratum geeft een goed beeld van de 
werkzaamheden van Stichting Jeugdwerk Stratum en de steeds ingewikkelder wordende 
vraagstelling waarmee de Stichting wordt geconfronteerd. 
 
Sinds (de voorloper van) Scouting Père Kersten Stratum in 1950 is opgericht heeft zij 
steeds gebruik kunnen maken van huisvesting die door het Bisdom ’s-Hertogenbosch en 
de Parochie O.L.V. Tuindorp beschikbaar werden gesteld. Echter in 2002 kwam hierin 
verandering toen de parochie en het bisdom een groot aantal bezittingen verkocht. Een 
van de verkochte bezittingen was het Vossenhol, waar de scoutinggroep al ruim vijftig 
jaar gebruik van maakte. De scoutinggroep kreeg in juli 2002 een brief van de advocaat 
van de parochie waarin onmiddellijke ontruiming (binnen drie weken) geëist werd. De 
scoutinggroep heeft daarop de hulp van Stichting Jeugdwerk Stratum ingeroepen. 
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De Stichting heeft toen, op haar kosten, namens de scoutinggroep bezwaar aangetekend 
en een advocaat gezocht. Vlak voordat de zaak behandeld zou worden bij de 
arrondissementsrechtbank, bleek de parochie toch bereid te gaan praten over afspraken. 
De Stichting heeft bereikt dat de scoutinggroep mocht blijven zitten totdat de nieuwe 
eigenaar ontruimingen zou bevelen bij sloop en daarna een onkostenvergoeding zou 
meekrijgen. Het probleem van de scoutinggroep was hiermee echter niet opgelost; op 
termijn zouden zij sowieso uit “hun” onderkomen moeten. Sinds de eerste aankondiging 
is de Stichting daarom ook op zoek gegaan naar een vervangende locatie waar de 
scoutinggroep terecht zou kunnen. Deze is na vele jaren en onderhandelingen door de 
Stichting aangekocht, ten behoeve van de scoutinggroep, aan de Heezerweg in 
Eindhoven. Momenteel worden alle noodzakelijke procedures en onderzoeken doorlopen 
om een blokhut voor de scoutinggroep te kunnen gaan bouwen. 
Ondertussen is in 2010 ontruiming van het Vossenhol bevolen en is deze gesloopt. 
Omdat de nieuwe blokhut niet klaar is, heeft de Stichting een tijdelijk onderkomen voor 
de scoutinggroep gevonden aan de Geraniumstraat in Eindhoven; deze wordt nu, door 
Stichting Jeugdwerk Stratum gehuurd van de Gemeente Eindhoven.  
Om de kosten van de huurlocatie te drukken is een andere partij (kinderdagverblijf) 
gevonden die de locatie op een paar door-de-weekse dagen huurt. Om de kosten van de 
bouw van een nieuwe blokhut te dekken zullen andere partijen worden gezocht die zowel 
financieel als materieel kunnen bijdragen. Ook zal, om de exploitatie van de nieuwe 
blokhut te bekostigen, andere partijen worden gezocht; hiervoor hebben zich al een paar 
geïnteresseerden gemeld. 
 
 
 
 
 
Toekomst 
 
 
Uit voorgaande casus blijkt dat de vraagstellingen die bij Stichting Jeugdwerk Stratum 
worden neergelegd steeds ingewikkelder en duurder worden. Het generen van 
voldoende financiële middelen en materiele zaken wordt daarbij steeds belangrijker. Aan 
de andere kant merken we dat de subsidies die door Gemeente en andere overheden 
worden verstrekt steeds minder worden. Ook de eventuele giften die fondsen en 
stichtingen verstrekken lijken steeds minder te worden en moeten over steeds meer 
aanvragen worden verdeeld. Dit betekent dat de Stichting steeds vaker particulieren en 
bedrijven aan zal moeten spreken om bijdragen te leveren aan het jeugd- en 
jongerenwerk in Eindhoven. Daarbij merkt de Stichting dat het helpt als particulieren en 
bedrijven deze giften bij de Belastingdienst als “gift” bij hun aangiften kunnen opvoeren. 
Dat de Stichting op dit moment (nog) niet de status van Algemeen Nut beogende 
Instelling heeft, houdt een aantal particulieren en bedrijven op dit moment af van het 
doen van giften aan de Stichting. Om nu, maar ook in de toekomst, het jeugd- en 
jongerenwerk in Eindhoven te ondersteunen, zal de Stichting actief een plan moeten 
ontwikkelen en uitvoeren voor het binnenhalen van alternatieve financiële middelen, 
gericht op specifieke activiteiten en vraagstellingen 
 
Daarnaast is het, vanwege het ingewikkelder worden van de vraagstellingen, belangrijk 
om blijvend te zoeken naar geschikte kandidaten die kunnen toetreden als bestuurslid 
van Stichting Jeugdwerk Stratum, dit om kennis en expertise te kunnen blijven bieden en 
verder te ontwikkelen. 
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Samenvatting en conclusies 
 
- Stichting Jeugdwerk Stratum zet zich in om het jeugd- en jongerenwerk en –

activiteiten in Eindhoven te bevorderen. 
- De vraagstellingen aan de stichting zijn in de loop van de jaren toegenomen en 

steeds ingewikkelder en duurder geworden. 
- Per activiteit wordt de beste oplossing gezocht en de daarbij passende middelen 

gezocht. 
- De huidige beschikbare financiële bronnen zijn steeds vaker niet toereikend. 
- De Stichting moet een plan ontwikkelen en uitvoeren voor het binnenhalen van 

alternatieve bronnen financiën (en materialen). 
- Een toekenning van de zogenaamde ANBI-status door de Belastingdienst vergroot 

het aantal en de bedragen die particulieren en bedrijven willen sponsoren. 
- Stichting Jeugdwerk Stratum moet blijvend zoeken naar potentiele medebestuurders 

om een kwalitatief goede ondersteuning te kunnen blijven bieden.  


