
 
 
 
 
 
Spelregels 
 
Aan ieder aanvraag zitten een aantal spelregels verbonden, check ze hieronder! 
 
Heb je hier vragen over? Mail naar: post@stadsmakers013.nl 
 

• Je bent tussen de 16 en 30 jaar oud; 
• Je woont of studeert of werkt in gemeente Tilburg; 
• Jouw idee is bedacht door jou, of een andere jongere of een groep jongeren 

(dus niet door een organisatie, bedrijf of instelling); 
• Jouw idee wordt uitgevoerd door jou (en andere jongeren); 
• Jouw idee draagt bij aan een toffer en beter Tilburg. In principe kan je idee 

over van alles gaan: de inrichting van een straat, de uitvoering van een event, 
noem maar op; 

• Jouw idee wordt binnen de gemeente Tilburg uitgevoerd; 
• Jouw idee kan na de pitchavond binnen één jaar uitgevoerd zijn; 
• Wanneer je je idee gaat uitvoeren, mag je hier zelf geen geld aan verdienen. 
• Met jouw idee overtreed je geen wetten en regels; 
• Jouw idee kan aanspraak maken op vouchers ter waarde van 500,- euro (of 

maximaal 1.000,- euro wanneer het een groter idee is wat meer financiën 
vraagt); 

• Je pitcht jouw idee tijdens de pitchavond. Na iedere pitch volgt een stemronde 
waarbij het publiek en een deskundige jury zal stemmen. De ideeën die de 
hoogste scores krijgen komen in principe in aanmerking voor financiële 
ondersteuning. Is jouw idee een van die pitches met de hoogste score? Dan 
vragen we je om binnen 1 week na de pitchsessie een A4 naar ons toe te 
sturen waarin je je plan verder uitgewerkt hebt. Na ontvangst en beoordeling 
van dat plan volgt definitieve toezegging en ontvang je het geld. Uiteraard 
maken we dan ook afspraken met je over de besteding van dat geld;   

• Als je jonger bent dan 18 jaar, wordt er een persoon aangewezen die met je 
meekijkt naar het geld. 

 
 
 
 



 
 

Tips 
  
Een goed idee? Wanneer is het dat eigenlijk? Elk idee kan wat ons betreft, we horen 
het graag van je hoe we samen bij kunnen dragen aan een beter Tilburg  
 
Je idee hoeft ook nog niet helemaal klaar te zijn voor de pitchavond. Wel is het 
belangrijk dat je goed kan aangeven waarom je van mening bent dat er iets moet 
komen/gebeuren/gedaan moet worden.  
 
We kunnen je ondersteunen in de voorbereiding van een pitch. Wil je dat? Neem dan 
contact met ons op via post@stadsmakers013.nl  
 
 


