
 

 1 

 
 
 

Stichting Steunfonds Pro Juventute 
Jaarverslag 2022  

 
 

Het bestuur van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland is in 2022 
zes keer bijeen geweest, waarvan drie keer online. In alle vergaderingen 

zijn projectaanvragen en bestuurlijke zaken besproken.  
 

 
Projectaanvragen 

In totaal heeft het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute dit 

jaar 30 aanvragen besproken. Het bestuur heeft 22 aanvragen 
gehonoreerd, 8 aanvragen zijn afgewezen. Daarnaast is een aantal 

lopende vragen en projectaanvragen besproken.  
 
Tabel - Overzicht afgelopen jaren 

Jaar Aantal 

aanvragen 

Aantal 

toegekend 

2018 31 10 (32%) 

2019 23 10 (43%) 

2020 33 15 (45%) 

2021 40 20 (50%) 

2022 32 22 (69%) 

 
In 2022 is aan ruim tweederde van de projectaanvragen (een deel van de 

gevraagde) subsidie toegekend. Ruim een kwart (9 aanvragen) van de 
projectaanvragen is afgewezen. Eén aanvraag is aangehouden omdat er 

nog niet voldoende informatie beschikbaar was voor een besluit. 

 
Na een piek van aanvragen in 2021, is het aantal aanvragen weer op het 

niveau van de afgelopen jaren. Een groter deel van de aanvragen is 
positief gehonoreerd. Een derde van de aanvragers was reeds bekend bij 

de Stichting PJ. Enkele projectaanvragen van deze groep zijn in deze 
ronde afgewezen of aangehouden. 

 
 

Redenen voor afwijzing: 
- 2 projecten zijn ‘administratief’ afgewezen, omdat de aanvragers niet 

reageerden op onze (herhaalde) vragen om nadere toelichting. 
Daarop heeft het bestuur van PJ besloten de behandeling van de 

aanvragen te stoppen. 
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Andere redenen voor afwijzing: 
- Niet onze doelgroep of doel, bijvoorbeeld  

o Globale ondersteuning gevraagd, niet voor een specifiek project 

o Te weinig onderscheidend, veel overlap met andere lopende 
(landelijke) activiteiten 

o Ondersteuning van kinderen in het onderwijs door middel van 
activiteiten die onder de reguliere onderwijsfinanciering vallen 

- Het project is te weinig gericht op generalisatie, borging van 
resultaten 

 
 

Overwegingen bij toewijzing (22) – kenmerken van de projecten waaraan 
subsidie is toegekend 

- De doelgroep past bij de doelgroep van de Stichting Steunfonds Pro 
Juventute: bijvoorbeeld  

o Kinderen die in armoede opgroeien 
o Ongedocumenteerde vluchtelingen 

- De aard van de gesubsidieerde activiteiten is divers:  

o ondersteuning van kinderen en/of ouders in problematische 
omstandigheden, versterken van veerkracht en zelfvertrouwen 

van kinderen door middel van uiteenlopende activiteiten, zoals 
activiteiten voor kinderen in vluchtelingenopvang, creatieve 

workshops voor kinderen (9);  
o Film/documentaire (4); bv over kinderen die in armoede 

opgroeien, kinderen van ouders met psychiatrische problematiek 
o (longitudinaal) onderzoek (4), bv. naar kinderen die in een 

kwetsbare situatie zijn geboren, of naar werking van een 
innovatieve methodiek  

o Trainen/opleiden (5), bv.  van kansarme jongeren tot mental 
coach, van ervaringscoaches seksueel misbruik, of professionals 

(pleegouders en werkers in pleegzorg) 
 

Projectenaanvragen voor activiteiten in buitenland  

Twee projectaanvragen hebben betrekking op activiteiten in het 
buitenland: opleiden van jongeren tot mental health coach in Zuid Afrika, 

en trainen van hulpverleners voor opvang van getraumatiseerde kinderen 
in Roemenië. Beide projectaanvragen zijn toegekend.  

 
 

Structurele ondersteuning: Nationale Jeugdhulpprijs en Mulock 
Houwer lezing 

Twee activiteiten financiert de Stichting Steunfonds Pro Juventute 
structureel (mede): de tweejaarlijkse Nationale Jeugdhulpprijs en de 

jaarlijkse Mulock Houwerlezing.  
 

Nationale Jeugdhulpprijs 
De Nationale Jeugdhulpprijzen worden iedere twee jaar uitgereikt aan 

bijzondere en veelbelovende projecten en initiatieven die zich richten op 
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jongeren binnen de jeugdhulp. In de afgelopen jaren is de organisatie 
belegd bij de Stichting Alexander, die samen met jongeren het onderwerp, 

de selectie van projecten en de winnaars heeft bepaald.  

Het bestuur van PJ heeft in 2022 het bereik van de doelgroep, de werving 
van projecten en de verhouding kosten-baten geëvalueerd. De 

bevindingen zijn dat het bereik vrij gering is en dat de verhouding tussen 
de kosten van de organisatie van de prijs en het daadwerkelijke 

prijzengeld niet evenwichtig is. Een nieuwe werkwijze is in ontwikkeling. 
 

 
Mulock Houwerlezing 

Op 24 november 2022 is de elfde Mulock Houwer-lezing georganiseerd. 
Dit jaar stond de Mulock Houwer-lezing – gehouden in het 

Kinderrechtenhuis te Leiden - in het teken van kinderrechten in de digitale 
wereld. Vanuit de perspectieven van kansen en uitdagingen besprak 

hoogleraar Recht en Digitale Technologie Simone van der Hof hoe de 
rechten van kinderen in deze digitale omgeving op een evenwichtige wijze 

gewaarborgd kunnen worden. Het VN-Kinderrechtencomité vond de 

commercialisering van spel in 2013 al een heel zorgelijke ontwikkeling. In 
2021 heeft het comité vervolgens specifiek aandacht gevraagd voor 

steeds handiger verborgen marketingstrategieën en manipulatieve spel-
aspecten, zoals die op gokken lijken. Daarbij is het vooral het 

commerciële belang en niet het belang van het kind dat voorop staat. In 
de Mulock Houwer-lezing, werd ingegaan op manieren hoe het belang van 

het kind in de digitale wereld centraal kan blijven staan. 
Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Daarnaast was er een 

livestream, die beschikbaar is op YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=kRXVNGEw7Yo. Deze is inmiddels 

door meer dan 500 mensen bekeken. 
 

 
Aandachtspunten 2022 

 
Financiële commissie 

In 2022 heeft de financiële commissie (1e en 2e penningmeester en het 
secretariaat) haar  taken en werkwijze beschreven. De werkwijze is 

vastgesteld is de bestuursvergadering van november. 
 

Werkwijze bestuur PJ en dagelijks bestuur 
In 2021 is een dagelijks bestuur (DB) ingesteld, bestaande uit de 

voorzitter, de bestuurssecretaris en het secretariaat. Elke projectaanvraag 

heeft een bestuurslid als portefeuillehouder. De werkwijze van bestuur en 
DB is beschreven en vastgesteld. Dit heeft geleid tot een duidelijker 

overzicht over besluitvorming en stand van zaken van projectaanvragen. 
 

SharePoint/digitalisering 
Sinds 2021 werkt het bestuur met SharePoint, een eigen Microsoftpakket 

voor non-profit organisaties. Ook in 2022 heeft dat tot een sterke 

https://www.youtube.com/watch?v=kRXVNGEw7Yo


 

 4 

verbetering en een professionelere werkwijze  geleid: meer overzicht, 
mogelijkheden van online vergaderen, een duidelijk digitaal beschikbaar 

archief. 

 
Samenstelling bestuur en secretariaat 

In het bestuur heeft in 2022 een wisseling plaatsgevonden. Een 
bestuurslid dat jarenlang actief is geweest is afgetreden; een nieuw lid is 

toegetreden. 
 

 
Vooruitblik 2023 

Het merendeel van de projectaanvragen dat bij de Stichting wordt 
ingediend is betrekkelijk gering van omvang, zowel in bereik als 

financieel.  
 

Het bestuur was voornemens in 2022 aandacht besteden aan een te 
ontwikkelen marktstrategie om de bekendheid van de stichting te 

vergroten. Uit oriënterende gesprekken is gebleken dat aan marketing 

(te) veel kosten zijn verbonden.   
 

Een gestructureerde werkwijze om projecten te monitoren, ondersteund 
door een rappel-systeem, is een actiepunt voor 2023. 

 
Begin 2023 zal het bestuur de eigen werkwijze evalueren.  

 
 

Stichting Steunfonds Pro Juventute 
xxxx 2023 


