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Het bestuur van  Stichting Steunfonds ProJuventute Nederland is in 2015 vier keer bijeen 
geweest. In totaal zijn er dit jaar twintig nieuwe aanvragen besproken en eenentwintig 
lopende aanvragen. De agenda-commissie besluit of nieuwe aanvragen worden 
geagendeerd voor een vergadering. Zij doet dit op basis van een eerste beoordeling of de 
aanvraag past bij de doelstellingen en doelgroep waar het Steunfonds zich op richt. 
 
Aan elke nieuwe aanvraag wordt een bestuurslid toegewezen die zorg draagt voor een 
adequate afhandeling van de in de vergadering genomen besluiten. Het komt regelmatig 
voor dat de aanvragende instantie eerst een aantal vragen moet beantwoorden voordat 
overgegaan kan worden tot definitieve besluitvorming. In sommige gevallen krijgen 
portefeuillehouders mandaat als alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. In andere 
situaties wordt de aanvraag opnieuw geagendeerd met de in de tussentijd verzamelde extra 
informatie of advies van experts. Twee vaste adviseurs staan ter beschikking van het bestuur 
om hen te raadplegen bij de behandeling van aanvragen die betrekking hebben op hun 
expertise (pleegzorg en kinderbescherming).  
 
Buiten de vergaderingen om stemmen de bestuursleden regelmatig onderling af over 
dossiers en hebben indien nodig overleg met contactpersonen van projecten of organisaties 
met wie het bestuur samenwerkt. De bestuursleden hebben per mail en telefonisch geregeld 
contact om de vergaderingen adequaat voor te bereiden en de besluitvorming over de 
aanvragen af te ronden.   
 
De gehonoreerde aanvragen van dit jaar vindt u in ons financieel jaarverslag 2015. Meer 
informatie over de inhoud van door ons ondersteunde projecten is opgenomen op de 
website: www.projuventute.nl.  
 
In 2015 heeft het bestuur de in 2014 gestarte specifieke aandacht voor het thema Transitie in 
de Jeugdzorg in het kader van de nieuwe Jeugdwet, voortgezet. Daarbij hadden we contact 
met de Kinderombudsman vanwege het onderzoek onder zijn leiding naar de gevolgen van 
de decentralisatie voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Daarnaast is de afdeling 
Jeugdrecht van de Universiteit van Leiden in onze opdracht begonnen aan een onderzoek 
naar de participatie van kinderen in de jeugdhulpverlening en hoe dit verbeterd kan worden.  
 
In 2016 willen we ons naast de focus op de aan de Transitie in de jeugdzorg gerelateerde 
thema’s proactief richten op het ondersteunen van organisaties die betrokken zijn bij de hulp 
voor vluchtelingenkinderen.  
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