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STICHTING STEUNFONDS PRO JUVENTUTE NEDERLAND 
www.fondsvoorjeugdhulp.nl  
 
JAARVERSLAG 2020  
 
Het bestuur van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is in 2020 vier 
keer bijeen geweest.  
 
In totaal zijn er dit jaar 33 nieuwe aanvragen besproken We hebben 15 nieuwe 
aanvragen gehonoreerd, 2 zijn aangehouden voor bespreking in 2021, 15 
aanvragen afgewezen; 1 aanvraag is ingetrokken. Daarnaast zijn een aantal 
lopende vragen en aanvragen besproken.  
 
Tevens zijn twee lopende activiteiten die de stichting (mede) financiert 
geëvalueerd: de tweejaarlijkse Jeugdhulpprijs die met ondersteuning van  de 
stichting Alexander  door en voor jongeren wordt georganiseerd en de jaarlijkse 
Mulock Houwerlezing.  
 
Meer informatie over de inhoud van door ons ondersteunde projecten is 
opgenomen op de website: www.projuventute.nl. 
 
De financiële verantwoording vindt u in ons financieel jaarverslag 2020. 
 
Aandachtspunten 2020 
 
Covid-19 pandemie 
 
Ook voor het bestuur van de stichting Steunfonds Pro Juventute heeft de Covid-
19 pandemie invloed gehad. Zo zijn vergaderingen vervallen of verzet dan welop 
een andere locatie of digitaal gehouden,  
 
In het voorjaar zijn meerdere aanvragen binnen gekomen met verzoeken om 
subsidie voor activiteiten om de gevolgen van de pandemie voor onze doelgroep 
te kunnen ondervangen. Deze zijn via een versnelde procedure, door overleg 
tussen de bestuursleden per mail, behandeld.  
Lopende projecten liepen soms vertraging in de uitvoering op door de pandemie. 
Het bestuur heeft ingestemd met verzoeken voor een langere doorlooptijd van 
die projecten. 
De Mulock Houwerlezing is in 2020 in verband met de pandemie niet 
doorgegaan. 
 
Evaluatie criteria en werkwijze 
 
Criteria 
Criteria voor de bespreking van de aanvragen zijn in 2019 vastgesteld. In 2020 
zijn deze tussentijds geëvalueerd en verhelderd. 
 
Werkwijze 
De agendacommissie, bestaande uit de voorzitter, secretaris en een bestuurslid, 
besluit of nieuwe aanvragen worden geagendeerd voor een vergadering. Zij doet 
dit op basis van een eerste beoordeling of de aanvraag past bij de criteria die 
door het Steunfonds zijn vastgesteld. Aan elke nieuwe aanvraag wordt een 



	  

	   2	  

portefeuillehouder vanuit het bestuur 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. 
Portefeuillehouders hebben mandaat als alle vragen naar tevredenheid zijn 
beantwoord. In sommige 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 zij indien nodig overleg met contactpersonen van projecten 
of organisaties met wie het bestuur samenwerkt.  
 
De werkwijze is eind 2020 geëvalueerd. Besloten is dat in het vervolg alle 
aanvragen geagendeerd zullen worden. Het werken met portefeuillehouders 
wordt voortgezet. Overzichten van de projecten per portefeuillehouder worden in 
2021 ontwikkeld. 
 
Evaluatie Jeugdhulpprijs 
 
De Nationale Jeugdhulpprijzen worden iedere twee jaar uitgereikt aan bijzondere 
en veelbelovende projecten en initiatieven die zich richten op  jongeren binnen 
de jeugdhulp. In 2019 lagen de organisatie én keuze voor de genomineerden en 
prijswinnaar(s) voor het eerst volledig in de handen van jongeren. Zij werden 
hierbij ondersteund door Stichting Alexander. De uitreiking van de Nationale 
Jeugdhulpprijzen was op 27 november 2019. In 2020 heeft het bestuur met de 
St. Alexander deze werkwijze geëvalueerd. Zij zal ook voor de komende 
nationale jeugdhulpprijs jongeren ondersteunen in deze organisatie.  
 
Samenstelling bestuur en secretariaat 
 
In het bestuur hebben enkele wisselingen plaatsgevonden. Twee leden hebben 
hun werkzaamheden beëindigd; twee nieuwe leden zijn toegetreden. Door het 
geplande vertrek van de voorzitter ontstond voor deze positie een vacature. Een 
van de leden is unaniem gekozen tot voorzitter. Per 31 december is daarmee het 
bestuur voltallig 
De medewerkster van het secretariaat is in de loop van 2020 wegens ziekte 
tijdelijk uitgevallen. Het bestuur was verheugd dat er onmiddellijk een secretaris 
a.i. beschikbaar was. 
 
Vooruitblik 2021  
 
Het bestuur van de Stichting Pro Juventute zal haar doelstellingen en werkwijze 
evalueren en bijstellen, om haar bijdrage aan het versterken van kwetsbare 
jongeren te verbeteren en de werkwijze te stroomlijnen.  Voorgenomen 
activiteiten hierbij zijn: 
 
- De Statuten en het Huishoudelijk Regelement worden geactualiseerd en 

vastgesteld 
 Evaluatie van: 
o het kerndoel en de doelgroep, het bereik van nieuwe groepen en aandacht 

voor innovatieve projecten en activiteiten  
o beoordelingscriteria  
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o werkwijze met betrekking tot indienen van aanvragen, beoordelen en 
monitoren (o.a. format voor aanvragen, voorbereiding van de beoordeling 
van aanvragen door bestuursleden, portefeuillehouders, afspraken over 
monitoring) 
 

- Website/digitalisering 
o Bestuurslid als portefeuillehouder voor beheer website 
o Bestuursleden hebben  een Pro Juventute account 
o Web-based werkwijze voor het indienen van aanvragen  
o Digitalisering documentatie en archiefbeheer via website, toegankelijk voor 

alle bestuursleden. 
 

Nel ten Haaf 
Secretaris Stichting Steunfonds Pro Juventute 


