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JAARVERSLAG 2013 

 Het bestuur van  Stichting Steunfonds ProJuventute Nederland is in 2013 vier keer bijeen geweest. In 

de vergaderingen werden gemiddeld 5,5 nieuwe aanvragen besproken en gemiddeld 5 lopende 

aanvragen. Nieuwe aanvragen worden beoordeeld door een agenda-commissie vóórdat ze worden 

geagendeerd voor de vergadering. Een flink aantal nieuwe aanvragen werd door deze commissie van 

het bestuur afgewezen omdat zij niet voldeden aan de criteria die de Stichting hanteert. 

Elk bestuurslid is portefeuillehouder van één of meerdere dossiers en zorgt voor een adequate 

afhandeling van de in de vergadering genomen besluiten. Regelmatig moeten eerst een aantal 

vragen beantwoord worden door de aanvragende instantie voordat overgegaan kan worden tot 

definitieve besluitvorming. Soms krijgen portefeuillehouders mandaat als alle vragen naar 

tevredenheid zijn beantwoord. In andere situaties wordt de aanvraag opnieuw geagendeerd met de 

dan verzamelde extra informatie of advies van experts. 

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 veel contact om de vergaderingen 

adequaat voor te bereiden en de besluitvorming over de aanvragen af te ronden.  

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).  

 De gehonoreerde aanvragen vindt u in ons financieel jaarverslag 2013. Meer informatie over de 

inhoud van door ons ondersteunde projecten is opgenomen op de website: www.projuventute.nl. De 

afgewezen aanvragen betreffen vaak verzoeken voor bijdragen aan exploitatiekosten of het niet 

voldoen aan onze eis van co-financiering. Andere redenen voor het niet honoreren van aanvragen in 

2013 zijn twijfels van het bestuur over of het (onderzoeks)project in de voorgestelde opzet de 

beoogde effecten zou bereiken, of twijfels over de haalbaarheid van implementatie. Het kan ook zijn 

dat het project te weinig vernieuwend is of dat er te weinig aandacht is voor het verspreiden en 

breder implementeren van de projectresultaten.  



Vanaf 2013 is het vermogen van (voormalig) Stichting tot Steun Nederland ondergebracht bij 

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland.  

In 2014 willen we ons naast de behandeling van binnenkomende aanvragen proactief richten op 

aanvragen voor projecten en onderzoeken die te maken hebben met de Transitie in de Jeugdzorg in 

het kader van de nieuwe Jeugdwet. 

Staat van baten en lasten per 31-12-2013 

Inkomsten: € 136.000 

Uitgaven:  € 458.528 
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