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Stichting Fonds Suïcidepreventie 
 

Bestuursverslag over 2018 

 

Algemeen 

De statutaire naam van de stichting is Stichting Fonds Suïcidepreventie (verder: de Stichting). 

De Stichting is opgericht op 1 februari 2011 en is gevestigd te Amsterdam. 

 

De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit: 

 

a. het bevorderen van de belangen van suïcidale mensen, hun naasten en hun nabestaanden, 

voornamelijk door het inzamelen van geld en middelen bij instellingen, ondernemingen en 

particulieren; 

b. het bevorderen en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor Stichting 113. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: 

  

a. het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen aan de Stichting 1131 gevestigd te 

Amsterdam, dan wel hun rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel; 

b. het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform 

doelstelling; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De stichting heeft haar statutaire zetel in ’s-Hertogenbosch, maar haar feitelijke 

vestigingsplaats in Amsterdam en is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

De raad van bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: 

o de heer G.L. Wijnbelt (voorzitter); 

o de heer A.C.P. Claassens (penningmeester); 

o de heer J. Mokkenstorm (secretaris); 

o vacature. 

 

De raad van bestuur heeft tweemaal vergaderd in het boekjaar en wel op: 28 maart en             

1 november 2018. 

 

  

                                                
1 Eerder werd hier verwezen naar Stichting 113Online en Stichting Ex6. Stichting Ex6 is in 2016 opgegaan in 
113Online en deze laatste stichting heet inmiddels Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 
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Missie, visie en beleid 

 

Het bestuur hanteerde in eerdere jaren geen begroting daar de inkomsten uitsluitend 

bestonden uit giften, waarbij er geen periodieke giften werden toegezegd op grond waarvan 

inkomsten zijn te ramen. Voor de periode 2016 – 2020 heeft ProRail zich gecommitteerd tot 

het bijdragen van in totaal 2,5 mln., voor die bijdragen wordt gewerkt aan de hand van een 

met ProRail vastgesteld werkplan. Wat betreft de uitgaven zijn er verder feitelijk twee 

momenten waar bij het bestuur zich committeert om conform de doelstellingen financiële 

ondersteuning aan Stichting 113 toe te zeggen. Het eerste moment is de opstelling van de 

begrotingen van de beide Stichtingen waarbij een ondersteuning voor het komende boekjaar 

wordt overeengekomen. 

Het tweede moment betreft in de loop van enig boekjaar ingediende plannen voor 

financiering van activiteiten van de beide Stichtingen, die niet binnen de vastgestelde en door 

het ministerie van VWS goedgekeurde begrotingen vallen. 

Voor het overige zijn uitgaven uitsluitend gerelateerd aan kantoorkosten,  

onkostenvergoeding aan bestuurders en incidenteel kosten voor de verwerving van 

toegezegde schenkingen of legaten. De Stichting heeft geen personeel in dienst en de 

bestuurders zijn onbezoldigd. 

 

Activiteiten en gerealiseerde prestaties 

 

Activiteiten publiekscampagne 

o Realisatie van de publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’. De campagne is 

gericht op vergroting van de naamsbekendheid van 113 Zelfmoordpreventie en 

daarmee op het vergroten van het bereik van de hulplijnen.  

 

Activiteiten crisishulplijnen  

o Professionaliseringsslag met betrekking tot plannings- en roostersystematiek en 

systemen. 

 

Activiteiten Board of Hope 

o Diverse bijeenkomsten waarbij verschillende corporate organisaties bij elkaar kwamen 

om in gesprek te gaan over het taboe doorbreken en om over mentale gezondheid te 

praten. Door deze bijeenkomsten te organiseren, hoopt 113 dat suïcidaliteit meer 

bespreekbaar wordt op de werkvloer. 

 

Activiteiten onderzoek proeftuinen 

o Evaluatie van SUPRANET Community; onderzoek naar de effecten en de effectiviteit 

van het programma in de proeftuinen van SUPRANET Community. 

o Verspreiden van producten en lessons learned uit de proeftuinen van SUPRANET naar 

andere regio’s. 
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Activiteiten media 

o Realiseren van verantwoorde verslaglegging met betrekking tot suïcide door 

implementatie van de tien tips voor de media.  
 

 

Beleidsplan 2019 Stichting Fonds Suïcidepreventie 

 

o Crisishulplijnen: extra inzet en verbetering van systemen ten behoeve van de 

hulpverlening 

 

o Onderzoek: continueren van het onderzoek naar effecten en effectiviteit van het 

programma van de proeftuinen. 

 

o Board of Hope: uitbreiding deelname aan Board of Hope. 

 

o Lessons learned proeftuinen: inspanningen ten behoeve van de uitbreiding van het 

aantal regio’s van SUPRANET Community. 

 

o Media: verbeteren en verspreiden van de tien tips voor de media. 

 

o Het online ondersteunen van de campagne van de Ivonne van de Venstichting. Zij zijn 

een petitie gestart om het onderwerp suïcidepreventie structureel een plaats te geven 

in de opleiding van artsen en hulpverleners. 

 

o Het trainen als gatekeeper van de medewerkers van de meldkamer van de brandweer 

in de regio Haaglanden. 

 

o Het beschikbaar stellen van geld bestemd voor GKT-trainingen voor niet-vermogende 

particulieren en organisaties.  


