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Inleiding  
Naar aanleiding van de afgelopen 20 (werkzame) levensjaren op het gebied van kind- en jeugdhulp 
verlening, ontwikkelingswerk en (nood)hulp voor kwetsbare mensen, hebben Jurrien en Janet ten 
Brinke de keus gemaakt om een van hun dromen in vervulling te laten gaan; het creëren van een 
beweging van mensen die opkomen voor onrecht, honger en geweld in onze wereld, dichtbij en ver 
weg. Het aanmoedigen van een beweging van mensen die opstaan, hun stem laten horen en lawaai 
maken. Elkaar inspireren om recht en vrede te brengen.  
 
Dit hebben zij de afgelopen jaren concreet laten zien middels het opstarten van diverse 
burgerinitiatieven. En dit groeiende verlangen wordt nu opnieuw zichtbaar en concreet, middels de 
oprichting van een nieuwe stichting; Just a Million  
 

‘Een miljoen mensen in beweging voor recht, en een miljoen euro inzamelen voor 

ANBI doelen die met expertise de juiste zorg en hulp bieden aan kwetsbare kinderen 

en volwassenen in nood.’ 
 

Doelstelling  
Stichting Just a Million is ontstaan vanuit de visie om een beweging van mensen te creëren die: 
 

- opkomen voor onrecht (dichtbij en ver weg) en een stem willen zijn voor mensen die 
geen stem meer hebben of niet gehoord worden 

- met elkaar iets van hun talent, liefde, tijd of geld geven om recht te doen aan de 
kwetsbare medemens   

 
Stichting Just a Million heeft dit doel als volgt beschreven in haar statuten: 
 

het opkomen voor, bewust maken van en financiële ondersteuning van kwetsbare mensen en 
projecten in binnen en buitenland. Daardoor de levensstandaard van deze kwetsbare mensen 
significant verbeteren, op zowel geestelijk, fysiek, sociaal als emotioneel gebied (holistische 
aanpak). Alsmede het terugdringen van de armoede, eenzaamheid en uitbuiting van 
kinderen, tieners en ouderen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

 
en doet dit middels:  
 

- initiëren van diverse projecten en campagnes gedurende het jaar, om bewustwording te 
creëren en gelden te werven voor de gekozen doelen in een specifiek tijdsbestek (bijv. 
videoclip, maken van een documentaire, schrijven van artikelen, spreekbeurten op 
middelbare scholen)  

- samenwerking met gekozen ANBI instellingen / NGO’s die expliciet datgene doen, wat in 
de doelstelling van Just a Million staat omschreven 
 

  



Bestuur en rapportage  
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:  
 
Voorzitter  dhr. J. ten Brinke    
Secretaris    mw. M. te Kulve – Altena 
Penningmeester  dhr. R. van der Keur  
 
Er wordt minimaal 3 x per jaar een vergadering gehouden, waarin gestuurd wordt op de 
jaardoelstelling, uitvoer van projecten, financiële verantwoording en evaluatie + rapportage over het 
voorgaande kwartaal. 
 
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt en een terugkoppeling gegeven aan de vooraf gekozen 
doelen middels een infografic + beeldmateriaal. 
    

Beloningsbeleid  
Bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden, evenals alle betrokken vrijwilligers van 
de stichting. Gemaakte bestuurskosten door bestuursleden die als gevolg van de uitvoer van de 
(jaar)doelstelling gemaakt worden, kunnen middels een declaratieformulier van stichting Just a 
Million ingediend worden bij het voltallige bestuur, waar na akkoord de penningmeester uitbetaald.  
 

Toekomst  
Initiatiefnemers en bestuursleden hopen en verwachten in de toekomst na het bereiken van 1 
miljoen euro de daarvoor benodigde tijdsperiode te kunnen verkorten, met als doel om binnen 5 
jaar jaarlijks een miljoen euro aan giften te krijgen voor de daarvoor vooraf gekozen ANBI doelen en 
het noodhulpfonds.  
 
De initiatiefnemers hopen en geloven dat dit van origine burgerinitiatief een inspirerend voorbeeld 
wordt hoe slechts 1 familie van een droom uiteindelijk hun levenswerk maken. Gewoon, door 
allereerst en vooral jezelf te zijn en te kiezen iets van je leven te delen met mensen om je heen. 
‘Begin klein, denk groot’    
 

Gegevens stichting  
KVK nummer 78127564 
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