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Stichting Fonds Suïcidepreventie 
 

Bestuursverslag over 2019 

 

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 naar zelfmoord door 

of vanwege Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

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. 

 

Op 8 juli 2019 overleed Jan Mokkenstorm, psychiater en oprichter van 113 Zelfmoord-

preventie en secretaris van Stichting Fonds Suïcidepreventie. 113 en Stichting Fonds 

Suïcidepreventie verloren daarmee een inspirator, bevlogen leider en betrokken collega. Jan 

had één duidelijke missie: een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door 

zelfmoord.  

 

In 2019 zijn de Statuten van de voor onbepaalde tijd opgerichte stichting gewijzigd. De 

stichting heeft minimaal drie bestuurders in plaats van vier, waarvan er een door Stichting 

113 kan worden aangewezen. In plaats van een ongelimiteerde benoeming, hebben de 

bestuurders nu een zittingstermijn van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar. In de 

statutenwijziging van 9 augustus 2019 is ten slotte Amsterdam als statutaire zetel zowel als de 

feitelijke vestigingsplaats opgenomen. 

 

  

 
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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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 tot 30 juli 2019; secretaris vanaf 30 juli 

2019); 

o de heer T.A. Holtrop (penningmeester vanaf 30 juli 2019) 

o de heer J.K. Mokkenstorm (secretaris tot zijn overlijden op 8 juli 2019) 

 

De raad van bestuur heeft tweemaal vergaderd in het boekjaar en wel op: 30 juli 2019 en 19 

november 2019. 

 

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. Wel heeft ProRail zich gecommitteerd tot het bijdragen van in totaal 

2,5 mln. gedurende de periode van 2016 – 2020. Voor die bijdragen wordt gewerkt aan de 

hand van een met ProRail vastgesteld werkplan. 

Wat betreft de uitgaven zijn er verder feitelijk twee momenten waarop het bestuur zich 

committeert om conform de doelstellingen financiële ondersteuning aan Stichting 113 toe te 

kennen. 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 passen. 

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 ondersteuning Ivonne van de Ven Stichting 

o SFS heeft een bijdrage gegeven voor een onlinecampagne ter ondersteuning van de 

petitie ‘Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’. De petitie is 

aangeboden aan de minister van VWS en aan diverse Kamerleden. 

 

Activiteiten online suïcidepreventie training 

o Er is een campagnefilm gemaakt en er is een online campagne gevoerd om de online 

suïcidepreventie training te promoten. 
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Activiteiten ten behoeve van de GKT training 

o Er is een bedrag beschikbaar gesteld om een GKT training te financieren voor 

maatschappelijke organisaties die zelf niet de middelen hebben deze training te 

betalen. 

 

Activiteiten onderzoek Proeftuinen 

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

andere regio’s. 

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

van het programma in de proeftuinen van SUPRANET Community. 

 

Activiteiten crisishulplijn 

o Het maken van een professionaliseringsslag met betrekking tot de 

automatiseringssystemen binnen het project ‘Next Level Behandelplatform’. 

 

Activiteiten divers 

o Er is een bijdrage geleverd voor de overlijdensadvertentie van oud-bestuursleden 

wegens het overlijden van de oprichter van 113 Zelfmoordpreventie, Jan 

Mokkenstorm 
 

 

 

Beleidsplan 2020 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 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 beschikbaar stellen van geld bestemd voor GKT-trainingen voor niet-vermogende 

particulieren en organisaties.  
 

o Uitrol ondersteunen strategieontwikkeling (LA 3.0) 

 


