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ALGEMENE INFORMATIE 
  
Naam: Stichting De Draad  
KvK 41098720 
RSI-nummer:  806241561 
  
Contactgegevens: 
 Postadres:  Stichting De Draad 
 p.a. Stichting ContourdeTwern 
 Spoorlaan 444 
 5038 CH Tilburg 
Postadres Postbus 5003 DB Tilburg 
Telefoonnummer:  013-5839999 
E-mail: dedraad@contourdetwern.nl 
Website www.dedraadmagazine.nl  
 
Bestuurssamenstelling: 
Frans Ellenbroek, voorzitter 
Marlies Bodewus, secretaris 
Jan Kerkhofs, penningmeester 
 
Doelstelling: 
Stichting De Draad heeft ten doel: 
- De stichting heeft ten doel het bevorderen van maatschappelijke redzaamheid en activering van bewoners van 

Tilburg. 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van een tijdschrift onder de naam De Draad waarin 
artikelen worden geplaatst die aan het doel bijdragen. Daaronder met name ook begrepen voorlichting aan 
ouderen in Tilburg. 

- Voorts alle activiteiten die in het kader van de doelstelling opportuun zijn. 
- Een en ander in samenwerking met andere Tilburgse organisaties die in hun werkzaamheden dezelfde of 

verwante doelstellingen nastreven. 
- De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft niet ten doel het doen van uitkeringen aan haar oprichters of 

anderen, die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de stichting. De stichting kan wel ten 
behoeve van haar werkzaamheden betalingen doen aan personen die de uitvoerende werkzaamheden doen. 

 
Beloningsbeleid: 
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten. De stichting 
heeft geen eigen werknemers in dient, maar wordt gefaciliteerd door Stichting ContourdeTwern te Tilburg.  
 
Activiteitenverslag 
 
Algemeen 
In 2017 kwam magazine De Draad vijf keer uit, met als belangrijkste kenmerken: 
- 40 pagina’s fullcolour 
- gedrukt op kwaliteitskringlooppapier 
- in een oplage van 37.000 stuks 
 
In 2017 is gekozen voor de volgende themanummers:  

1. Vrijwilligers van Nu 
2. Groen & Gezond 
3. Lekker Leven 
4. Een Goede Buur(T) 
5. Erop Uit! 
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Redactie en redactieraad  
De redactie verzorgde ook nu weer een groot aantal interessante en inspirerende artikelen, waarbij meerdere 
vaste rubrieken de lezer houvast gaven. Een aantal freelance redacteuren stond de redactie in 2017 bij.  
De redactie stuurde ook de vormgever en de drukkerij aan. 
 
De redactieraad bestaat uit acht personen van wie twee met een journalistieke achtergrond. De andere personen 
zijn vertegenwoordigers van de instellingen ContourdeTwern, RIBW Brabant, Thebe en De Wever. De intentie is 
nog meer instellingen te betrekken bij het blad.  
De redactieraad kwam in 2017 vijf keer bij elkaar en heeft nadrukkelijk betrokkenheid bij de planning en de inhoud 
van De Draad. 
 
Distributie  
De distributiepunten bestaan uit: 
- alle openbare bibliotheken  
- alle wijkcentra 
- vele organisaties met een maatschappelijke functie 
- gemeentelijke en openbare gebouwen  
- culturele instellingen 
- politiebureaus 
- woningcorporaties 
- winkels, cafés en restaurants 
 
Organisatie en personeel  
De organisatie als volgt opgebouwd: 
- het stichtingsbestuur, bestaande uit 3 personen (voorzitter, secretaris en penningmeester); 
- het redactieteam bestaande uit drie personen; 
- de redactieraad, bestaande uit acht leden; 
- ondersteuning (facilitering) door ContourdeTwern 
 
De volgende werkzaamheden worden uitbesteed: 
- vormgeving 
- drukwerk 
- Distributie: een substantieel deel van de distributie wordt verzorgd door vrijwilligers. Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van de diensten van de Diamant-groep.  
 
De leden van het redactieteam zijn in dienst van ContourdeTwern en gedetacheerd bij Stichting De Draad , de voor 
de exploitatie van De Draad verantwoordelijke stichting.  
 
Beleidsplan 
De stichting houdt zich bezig met het uitgeven van het magazine De Draad. De Draad betreft een gratis magazine 
dat 5 x per jaar verschijnt en in een oplage van circa 37.000, waarvan 32.000 exemplaren gratis worden verspreid 
onder alle inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot vanaf 60 jaar en 5.000 exemplaren gratis 
verkrijgbaar zijn via circa 300 distributiepunten.  
De Draad is hét magazine over zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Tilburgers. In de 
participatiesamenleving wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid en activiteit van (oudere) burgers 
gevraagd. Het blad is een kompas in de wereld van welzijn-zorg-wonen, en biedt een podium en platform. De 
Draad bevordert de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van Tilburg die in meerdere of mindere mate hulp 
nodig hebben.  
De Draad is een unieke formule in de Tilburgse bladenwereld die iedereen aanspreekt op zijn/haar kracht, 
handreikingen doet en een steuntje in de rug biedt. Het gratis blad verbindt burgers, maatschappelijke 
instellingen, gemeente en cliëntenorganisaties in Tilburg. 
 
 


