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Bestuursverslag 2014 Stichting Fonds 

Suïcidepreventie 
 

 

 

Algemeen 

 
De statutaire naam van de stichting is Stichting Fonds Suïcidepreventie. De Stichting is 

opgericht op 1 februari 2011 en 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 

113Online. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: 

  

a. het ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen aan de Stichting 113Online en de 

Stichting EX6, beide stichtingen gevestigd te Amsterdam, dan wel hun rechtsopvolgers 

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 en is opgericht voor onbepaalde 

tijd. 

 

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

de heer G.L. Wijnbelt (voorzitter) 

de heer A.C.P. Claassens (secretaris) 

de heer T. Knol (penningmeester) 

de heer J. Mokkenstorm 
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De raad van bestuur heeft driemaal vergaderd in het boekjaar en wel op: 

11 februari, 13 mei en 4 november. 

 

Missie, visie en beleid 

 

Het bestuur hanteert geen begroting daar de inkomsten uitsluitend bestaan uit giften, waarbij 

er geen periodieke giften zijn toegezegd op grond waarvan inkomsten zijn te ramen. Wat 

betreft de uitgaven zijn er feitelijk twee momenten waar bij het bestuur zich committeert om 

conform de doelstellingen financiële ondersteuning aan Stichting 113 Online en/of Stichting 

EX6 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 

 

Voor het boekjaar 2014 waren geen toezeggingen nodig op basis van de ingediende 

begrotingen door beide Stichtingen om de met het Ministerie van VWS overeengekomen 

doelstellingen te realiseren. Die doelstellingen zijn zelfs meer dan gehaald.  De ruim 30% 

hogere geleverde prestaties van Stichting EX6 hadden tot gevolg, dat daardoor een 

exploitatietekort ontstond dat niet afgedekt kon worden door afwezigheid van enige reserve. 

Dus is alsnog een bedrag van € 5.000 in de exploitatie toegezegd, dat in 2015 wordt 

overgemaakt. 

 

Voorts is in de loop van 2014 een zestal projecten door de beide Stichtingen ingediend, die 

door ons bestuur zijn ingewilligd en waarvan de aanvang in de loop van 2014 plaats vond. 

Dit betreft de volgende aanvragen: 

 

1. uitvoering van een meerjarig (2014 t/m 2016) programma  door een ervaren onderzoeker 

ten behoeve van beide Stichtingen. Door de inspanningen van deze onderzoeker worden de 

activiteiten van de Stichtingen 113Online en EX6 gemonitord en geanalyseerd. 
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2. inzet van een extra vrijwilligerscoördinator ten behoeve van Stichting EX6 ter verbetering 

van bezetting en bereikbaarheid van de vrijwillige hulpverleners, hetgeen mede bijgedragen 

heeft aan de vergrote productie. 

3. inzet van een HRM/P&O adviseur ter ontwikkeling van ter zake noodzakelijk beleid, het 

opzetten van een functiehuis, functiewaardering en organisatie- ontwikkeling. Dit project is 

eind 2014 met succes afgerond. 

4. inzet van extra basispsychologen voor werkdrukverlichting en methode-ontwikkeling welk 

project nog doorloopt tot augustus 2015. 

5. uitbreiding en aanpassing van kantoorruimte, kantine en extra werkplek-inrichting in 

verband met de groei van beide Stichtingen in personele zin en activiteiten zoals het geven 

van trainingen. Dit project verkeert begin 2015 in de afrondende fase.  

6. verbetering van de telefonische hulpverlening door Stichting EX6 door middel van 

aanschaf VoIP-telefoontoestellen en aanpassing van het VoIP-systeem. Dit project is met 

succes in 2014 afgerond.  

 

Met de uitvoering van de voorgaande projecten is in 2014 een bedrag van totaal € 178.968,- 

gemoeid waarvan in 2014 € 147.832,- betaald werd en in 2015 het restant, zijnde € 31.136,- 

wordt uitgekeerd. 

 

De giften die in 2014 zijn ontvangen stammen van 4 instellingen/bedrijven waarvan er twee 

gedurende het jaar meer dan één gift/bijdrage deden. In totaal  

werd  ontvangen € 202.703,-. Van particulieren werden 3 giften ontvangen met een totaal 

van € 1.175,-. Voorts werd, uit een in 2013 toegezegd legaat, nog € 25.000,- als 

einduitkering ontvangen. 

 

Toekomstgerichte informatie 

 

Begin 2015 zijn door zowel Stichting 113Online als Stichting EX6 nog plannen voorgelegd 

aan het bestuur voor extra HRM advies, advies voor ICT ontwikkeling, advies voor PR beleid 

en inbedding daarvan binnen de organisatie, tijdelijke uitbreiding van directietaken i.v.m. 

maatschappelijke inbedding, een bijdrage aan opleiding van coaches en vrijwilligers en 

nadere aanpassingen van het telefoonsysteem i.v.m. de definitieve overstap naar VoIP. Zie 

verder beleidsplan 2015 hierna. 
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Beleidsplan 2015 Stichting Fonds Suïcidepreventie 

 

1. Inleiding 

Conform de statuten tracht de stichting haar doelen (het bevorderen van de belangen van 

suïcidale mensen en van wetenschappelijk onderzoek) te verwezenlijken, door het ter 

beschikking stellen van alle mogelijke middelen aan Stichting 113Online en Stichting Ex6. In 

dit beleidsplan wordt nader omschreven op welke wijze daaraan in 2015 inhoud wordt 

gegeven. 

 

2. Beleidsmatige omgeving 

Een even voorname als verontrustende ontwikkeling is de extreem grote stijging van het 

aantal suïcides in Nederland met 36% in 6 jaar. Dit onderstreept de noodzaak van het 

platform 113Online (www.113online.nl; 0900-0113) dat door Stichting EX6 en Stichting 

113Online wordt gerealiseerd. Te weinig mensen blijken dit platform te kennen, waardoor het 

rationeel is de naamsbekendheid hiervan te vergroten. Anderzijds wordt dit platform in de 

afgelopen jaren steeds meer gebruikt, waarbij de vraag het aanbod overschrijdt. Eind 

december 2014 werd duidelijk dat een substantiële uitbreiding van middelen, als opgenomen 

in de subsidieaanvragen van Stichtingen EX6 en 113Online, niet door het Ministerie van 

VWS werd gehonoreerd. Om de hulpverlening op peil te houden kan feitelijk alleen en 

beroep op het Fonds worden gedaan. Een en ander vraagt dan wel heroverweging en 

prioriteitstelling ten aanzien van reeds voorgelegde projecten.  

 

De structurele bekostigingsproblematiek van het platform 113Online is inmiddels gedeeld 

met en erkend door het Ministerie van VWS. Een herijking hiervan vindt plaats medio 2015, 

resulterend in een nieuwe model waarbij fusie tussen Stichtingen EX6 en Stichting 

113Online tot de mogelijkheden behoren. Bezien wordt of het Fonds aanvragen zal 

ontvangen die kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van voorstellen voor dit 

nieuwe model, en voor voorbereiding van de gesprekken met VWS hierover.  

 

Een andere, en  hoopvolle ontwikkeling in de beleidsomgeving is het ontstaan van nieuwe 

interventies en netwerken die van 113Online uitgaan, zoals de ontwikkeling van 

jongerenmodules, e-learning en apps voor professionals en hulpzoekers, de ontwikkeling 

van de netwerken SUPRANET Care en SUPRANET Community, en de vorming van het 

wetenschappelijk consortium SUPREC met de Vrije Universiteit en GGZ InGeest. 

Startfinanciering voor wetenschappelijke en zorginhoudelijke onderbouwing en -begeleiding 

van deze initiatieven helpt deze van de grond te komen en biedt ruimte om hiervoor meer 

http://www.113online.nl/
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structurele financiering te vinden. Eerste verkenningen van de financieringsmogelijkheden 

zijn uiterst positief.   

 

3. Beleidsplan Stichting Fonds Suïcidepreventie 

 

Gegeven de huidige omstandigheden heeft het bestuur besloten vooralsnog de lopende 

projecten en begin 2015 ingediende aanvragen van de Stichtingen 113Online en EX6 slechts 

tot 1 juli 2015 te honoreren, waarmede een totaal bedrag van ruim € 241.000,- is gemoeid. 

Verdere financiële bijdragen zullen bezien moeten worden in het licht van de dan resterende 

reserves van het Fonds. Ter vergroting van deze reserves en bestendiging van inkomsten 

van het Fonds is een traject van verkenning en het opzetten van een projectplan in gang 

gezet met behulp van een externe ervaringsdeskundige op vrijwillige basis. 

 

Gezien de bovenstaande omgevingsanalyse zullen de volgende typen aanvragen met 

prioriteit overwogen worden: 

1. Aanvragen gericht op het in balans houden van vraag en aanbod van het platform 

113Online, in het bijzonder de bereikbaarheid. 

2. Aanvragen gericht op het verkrijgen van meer structurele financiering voor dit 

platform en hierop aangeboden diensten en vormen van hulpverlening.  

3. Aanvragen gericht op wetenschappelijke of zorginhoudelijke onderbouwing en -

begeleiding van SUPRANET, SUPREC, jongerenmodules, apps en e-learning 

teneinde hiervoor meer duurzame financiering te kunnen verwerven.  

 

 

 


