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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. 
 
Ter informatie dient te worden vermeld dat Stichting 113Online onder deze naam 

met ingang van 1 januari 2016 is gefuseerd met Stichting EX6 
 

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 

 
De raad van bestuur heeft driemaal vergaderd in het boekjaar en wel op: 

3 februari, 21 april en 18 augustus. 
 
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 
waarbij 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  2015 waren geen toezeggingen nodig op basis van de 

ingediende begrotingen door beide Stichtingen om de met het Ministerie van 
VWS overeengekomen doelstellingen te realiseren. Dit ondanks dat in eerste 

instantie de ten opzichte van 2014 gevraagde verhoogde subsidies niet werden 
gehonoreerd. In de loop van het jaar werden toch extra middelen door het 
Ministerie van VWS toegekend.  

 
In vervolg op de toegekende financiering in 2014 van doorlopende projecten 

heeft het Fonds in 2015 bijgedragen aan: 
1. uitvoering van het 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. 

2. inzet van extra basispsychologen voor werkdrukverlichting en methode-
ontwikkeling welk project nog doorliep tot augustus 2015. 

Met deze projecten was een bedrag gemoeid van € 53.097. 
 
Voorts werden de volgende in 2015 ingediende projecten gehonoreerd: 

1. Inzet HRM-adviseur als vervolg op het project van 2014 om tot definitieve 
implementatie en waarborging van de continuïteit van de genomen maatregelen 

te komen. 
2. Inzet PR- en Communicatieadviseur ten einde tot dringend noodzakelijk beleid 
op dit terrein te komen.   

3. Inzet ICT-adviseur als verlengde van de in 2014 met eigen middelen in gang 
gezette beleidsontwikkeling en organisatorische implementatie. 

4. Verdere ondersteuning van de telefonische hulpverlening door bekostiging van 
het VOIP-systeem.   
5. Het scheppen van separate en transparante belcellen ter verbetering van de 

werkomgeving voor stagiaires die telefoongesprekken dienen te voeren.   
6. Sponsoring van een proefschrift van D. de Beurs getiteld “Improving care for 

suicidal patients by implanting guidelinerecommendations” dat aansluit bij de 
Pitsstop Trainingen van 113 Online t.b.v. professionals in de zorg. 
7. Bijdrage aan de update van lesmateriaal van de Pitsstop Trainingen welke 

ontwikkeld is door de Vrije Universiteit. 
Voor de uitvoering van de voorgaande projecten van 2015 was een bedrag van 

totaal  € 154.169 benodigd. Hiervan werd in 2015 € 99.306,- betaald en wordt in 
2016 het restant, zijnde € 54.863- uitgekeerd. 
 

In 2015 zijn giften ontvangen van enkele instellingen/bedrijven van in totaal  
€ 394. Van particulieren werd een totaal van € 6.024 als gift ontvangen en uit de 

afwikkeling van een legaat werd € 9.622 ontvangen, waardoor het totaal aan 
giften op € 16.039 sluit. 



 

 
 

 
Toekomstgerichte informatie 
 

Begin 2016 zijn door de fusie tussen de Stichtingen EX 6 en 113Online nog geen 
plannen voorgelegd. In eerste instantie zullen niet gehonoreerde c.q. niet 

uitgevoerde projectaanvragen uit 2015 opnieuw bezien worden en moet de 
verdere behoefte aan ondersteuning beoordeeld worden in het licht van de 
nieuwe methode van financiering door het Ministerie van VWS.  

 
Beleidsplan 2016 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. In dit beleidsplan wordt nader omschreven op welke wijze 
daaraan in 2016 inhoud wordt gegeven. 

 
2. Beleidsmatige omgeving 
Per 1 januari 2016 zal de methode van financiering van Stichting 113Online door 

het Ministerie van VWS worden herzien. Deze methode wordt gebaseerd op een 
in te dienen en te accorderen activiteitenplan. Voor 2016 wordt financiële 

uitbreiding verwacht, die zich met name richt op een betere kwaliteit en bereik 
van de hulpverlening en uitbreiding van de capaciteit voor de coördinatie van de 
achterwacht in de avond, nacht en weekend en hulpverlening.   

 
3. Beleidsplan Stichting Fonds Suïcidepreventie 

Het beleidsplan 2016 kan eerst worden opgesteld zodra besluitvorming over de 
uiteindelijke hoogte van de instellingssubsidie 2016 door het Ministerie van VWS 
heeft plaatsgevonden. Dit besluit wordt medio april 2016 verwacht.  

 
 


