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Het bestuur van  Stichting Steunfonds ProJuventute Nederland is in 2018 vijf keer bijeen 
geweest. In totaal zijn er dit jaar eenendertig nieuwe aanvragen besproken en eenendertig 
lopende aanvragen. Dat is een stijging van nieuwe aanvragen van 55% ten opzichte van 
2017 . We hebben tien nieuwe aanvragen gehonoreerd. De gehonoreerde aanvragen van dit 
jaar vindt u in ons financieel jaarverslag 2018. Meer informatie over de inhoud van door ons 
ondersteunde projecten is opgenomen op de website: www.projuventute.nl.  
 
 
Aandachtspunten 2018 
 
Inzicht in financieel beleid 
Het bestuur heeft vanuit de behoefte aan inzicht in de haalbaarheid van de doelstellingen 
van de stichting een Asset & Liability Management (ALM) analyse laten uitvoeren. In dit 
kader werden de risicohouding van het bestuur vastgesteld (op basis van een individueel 
ingevulde vragenlijst, de financiële doelstellingen bepaald, een scenario-analyse uitgevoerd 
en vond er herbezinning plaats over het beleggingsprofiel. Op basis van de uitkomsten 
besloot het bestuur om een gematigd offensief beleggingsbeleid te voeren, waarbij 4% van 
het vermogen wordt uitgekeerd ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen.  
 
Jeugdhulpprijs in een nieuw jasje 
Eind 2017 benaderde het Jeugd Innovatie Fonds ons bestuur met het verzoek om het 
vermogen voor de Nationale Jeugdhulpprijs in beheer te nemen. Het bestuur stemde 
daarmee in en zette een offerte traject uit voor het organiseren van de Nationale 
Jeugdhulpprijs. Daarbij werd het uitgangspunt gehanteerd dat de keuze voor de 
genomineerden en prijswinnaar van de Nationale Jeugdhulpprijs in handen van de jongeren 
zelf komt te liggen. Zij zijn immers de belangrijkste profijtgroep en belanghebbenden van de 
jeugdhulp. Op deze manier willen we de invloed van jongeren op de professionalisering van 
de jeugdhulp vergroten. Daarnaast willen we ervaringskennis een belangrijkere rol laten 
spelen in evidence-based werken in de sector, waar de aandacht vaak nog vooral uitgaat 
naar wetenschappelijke en professionele kennis. We zijn erg blij dat de organisatie van de 
Nationale Jeugdhulpprijs in handen van Stichting Alexander (www.st-alexander.nl) ligt, die 
bewezen ervaring en deskundigheid heeft op het gebied van jongerenparticipatie.  
 
Vooruitblik 2019 
Ons voornemen was om in 2018, mede vanwege de bestuurswisselingen die hebben 
plaatsgevonden, samen stil te staan bij de missie en visie van de Stichting. In 2018 hebben 
we in dat verband eerst gewerkt aan een gedeeld inzicht in onze financiële doelstelling en 
beleid. Dat is gebeurd op basis van een vragenlijstenonderzoek onder de bestuursleden op 
basis waarvan Ortec finance ons heeft geadviseerd. In 2019 zullen we gaan reflecteren op 



onze inhoudelijke missie en visie, op het type aanvragen dat we in samenhang daarmee 
willen honoreren, op de criteria we daarbij hanteren en op de rol van het bestuur in het 
beoordelings-, monitorings-, en evaluatie proces.  
 
Werkwijze ongewijzigd 
De werkwijze van het bestuur is ongewijzigd gebleven. 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 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.  
 
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 contact 
om de vergaderingen adequaat voor te bereiden en de besluitvorming over de aanvragen af 
te ronden.   
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